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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 
 
 ΑΔΤ/ΔΠΜ 
 7ο ΣΜΗΜΑ 
 Αξηζ. Πξση: 343128 
 Αζήλα, 22 Μαξ 18 
 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΣΟΤ  ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20/18 
ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 Σν Γεληθό Δπηηειείν ηξαηνύ/Αλώηαηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Τπνζηήξημεο 
ηξαηνύ/Γηεύζπλζε Πξνκεζεηώλ (ΓΔ/ΑΓΤ/ΓΠΜ), σο Αλαζέηνπζα Αξρή, 
πξνθεξύζζεη 1ν Δπαλαιεπηηθό Γηαγσληζκό Αλάζεζεο θαη Δθηέιεζεο ύκβαζεο, 
γηα ην Τπνπξόγξακκα «Ππομήθεια Ανηαλλακηικών (Τποζηήπιξη Σποσοθόπων 
M/S 240 – 290 GD)», κε ηελ αλνηρηή δηαδηθαζία, ζύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη 
Δηδηθνύο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ 
ρακειόηεξε ηηκή.  
 
 Αξηζκόο Πξνθήξπμεο: 20/18 θαη Αξηζκόο Γηαθήξπμεο: 20. 
 
 Επιθςμηηόρ σπόνορ παπάδοζηρ ηων ανηικειμένων ηηρ ύμβαζηρ: 
ύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 Σόπορ παπάδοζηρ ηων ανηικειμένων ηηρ ύμβαζηρ: ύκθσλα κε ηα 
θαζνξηδόκελα ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό: ύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα 
ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  
 
 Καηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ κέρξη ηελ 24 Μαϊ 18, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 
10:00, ζηε Γξακκαηεία ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ (νδόο Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ) ή 
ελαιιαθηηθά, ηελ εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ηδηνρείξσο ζηα 
αξκόδηα όξγαλα ηεο Τπεξεζίαο (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ – ΔΓΓ). 
 
 Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ πνπ ζα πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζα 
δηελεξγεζεί ηελ 25 Μαϊ 18, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 10:00 ελώπηνλ ηεο 
Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο ΑΓΤΓΠΜ/7ν Σκήκα (Σει. +30 
210_3483161), ε νπνία ζπγθξνηείηαη βάζε ηεο Φ.600.15/102/85672/.2827/19 
Οθη 07/ΤΠΔΘΑ/ ΓΔ/ΓΤΠΟΣΖ/2/1. 
 
 Πιήξε ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο, κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο 
πξνκήζεηαο, δύλαληαη λα παξαιακβάλνληαη κόλν από ηελ ΓΔ/ΑΓΤ/ΓΠΜ (νδόο 
Πέηξνπ Ράιιε 1, Ρνπθ) θαζεκεξηλά από 09:00 έσο 13:00 εθηόο αββάηνπ, 
Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηώλ, ζηελ ηηκή ησλ 30,00 € αλά αληίγξαθν, ζύκθσλα 
ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 Σα πιήξε ηεύρε ηεο δηαθήξπμεο δηαηίζεληαη κόλν ζηελ Διιεληθή γιώζζα. 
Γηαηίζεληαη επηπξόζζεηα ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην http://www.army.gr. Γύλαηαη 
επίζεο λα θαηαηεζεί ην πξνβιεπόκελν αληίηηκν ησλ 30,00 € κε θαηάζεζε ζην 
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ινγαξηαζκό ππ. Αξηζ. (IBAN) GR77-0100-0240-0000-0002-6150-548 ηεο 
Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ππέξ ΜΣ (Μεηνρηθό Σακείν ηξαηνύ), κε ηελ αηηηνινγία 
«Κόζηνο Γηαθήξπμεο 20/18 – ΓΔ/ΑΓΤ/ΓΠΜ». 
 
 Σπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο/δηεπθξηλήζεηο, δύλαηαη λα αηηνύληαη 
ην αξγόηεξν κέρξη δεθαηέζζεξηο (14) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζα παξέρνληαη δε 
εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή, ην αξγόηεξν κέρξη έμη (6) εκέξεο πξηλ από ηελ ελ ιόγσ 
πξνζεζκία. [Αξκόδηνο Υεηξηζηήο: Γξαθείν 3γ (Πξνκήζεηαο Τιηθώλ Αξκνδηόηεηαο 
ΣΥ) ηεο ΑΓΤΓΠΜ/3γ, Σει. Δπηθνηλσλίαο 210_3483144]. 
 
 Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζην Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (http://www.et.gr – 
ΦΔΚ Γ.Γ..) θαη θαηαρσξείηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ 
(http://www.army.gr). Δπίζεο, πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο απνζηέιιεηαη ζε 
Δκπνξηθά – Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ηεο ρώξαο. 
 

 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηνλ Διιεληθό Σύπν, βαξύλνπλ 
ηελ Τπεξεζία. 
 
           Ζ θαηαθύξσζε  ησλ Γηαγσληζκώλ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
  Δθ ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ/7ν ΣΜ 
  
 

 ρεο (EM) Νηθόιανο Κίζζαο                                     
Αθξηβέο Αληίγξαθν Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο 
 (Γηα ηνλ Απνπζηάδνληα Γηεπζπληή) 
  
  
Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο Πιαθηάο  
ΑΓΤ/ΓΠΜ/7ν Σκ.  
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