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- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ-  
     731 ΔΣΕ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ 
 

1.   Η 731 ΔΣΕ διακηρύσσει, τον συνοπτικό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης 
της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
επιλογή προμηθευτή, για την παροχή υπηρεσιών «Αμοιβή για την ετήσια 
συντήρηση και πιστοποίηση των 16 νέων ανελκυστήρων του ΓΕΣ/ΓΕΕΘΑ, στο 

Στρδο ΠΑΠΑΓΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 €.  
2.     Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου, όπως στην Τεχνική Περιγραφή. 
 

3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο  της πύλης 

www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, 

(www.army.gr).. 

4.     Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται 

η 20 Φεβ 20, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  21 Φεβ 20 ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00 πμ. 

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που είναι εγκατεστημένα σε: 
 
 α.   σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 
 β.   σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
 γ.   σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I        
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
 
        δ.   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
 
6. Η εφαρμοστέα νομοθεσία καθορίζεται  στη Διακήρυξη και  θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 
 
  α. Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ κατασκευής δημόσιων έργων).  
 
  β.    Οι διατάξεις του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/86). 
 
  γ.   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές 
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πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία), καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., 
Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου 
της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 
7. Αναθέτουσα Αρχή: 731 ΔΣΕ 
 
8. Φορέας Κατασκευής του Έργου είναι: 731 ΔΣΕ 
 
9.  Επιβλέπουσα - Διευθύνουσα Υπηρεσία:731 ΔΣΕ 
 
10.  Προϊσταμένη αρχή είναι η 731 ΔΣΕ , προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι 
θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα προβλεπόμενα 
από τις κείμενες διατάξεις ένδικα μέσα, που ενδεχομένως θα ασκήσουν. 
 
11.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Π/Υ ΓΕΣ και δεν προβλέπεται 
χορήγηση προκαταβολής επί της συμβατικής αξίας του έργου. 
 
12. Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την 731 ΔΣΕ. 
 
 

 
 
 Ανχης Παναγιώτης Ταγουζής 
Ακριβές Αντίγραφο Διευθυντής 

  
  
  

Λγος (ΜΧ) Αθανάσιος Βαγγέλογλου  
Υποδιευθυντής  

 


