
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ./. 

   ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Τηλ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/29/417700 
  Σ.2130 
  Αθήνα, 12 Αυγ 22 
  Συνημμένα: Μία (1) Περίληψη Διακή- 

                    ρυξης 
 

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ: 
30/22 Διαγωνισμού) 

 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνά-
μεων» 

  β.  Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή  εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνά-
μεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις»  

  γ.  Ν.3978/2011 «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων, Υπηρεσιών και Προ-
μηθειών στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας»   

  δ.  Φ.600.163/55/417308/Σ.2029/29 Ιουλ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ 
  

  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) 
σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, προγράμματος στρατιωτι-
κού εξοπλισμού «συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ (προμήθεια ελαστικών επισώτρων 
για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ)». 
 
  Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη 
της υπ’ αριθ. 30 διακήρυξης, που αφορά στον εν λόγω διαγωνισμό και παρακα-
λούμε όπως την δημοσιεύσετε στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, γνωρίζοντας μας τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης 
(Κ.Α.Δ) στο ΦΕΚ.   
 
  Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 9 Αυγ 22. 
                     
  Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 12 Αυγ 22. 
 
   Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), πα-
ρακαλείται όπως καταχωρίσει την περίληψη της (δ) σχετικής διακήρυξης στην ι-
στοσελίδα www.army.gr. 
   
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 
 
 

http://www.army.gr/
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   Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ 
ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr). 
 

 Συνταγματάρχης (ΕΜ) Ιωάννης Αργυριάδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

 (Για τον απουσιάζοντα Δντή) 
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  (με e-mail) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ ΔΓ΄Κ 
ΓΕΣ/Γ1, Δ2, Δ3 (με e-mail) 
ΓΕΣ/ΔΜΧ, ΔΥΠ, ΔΟΙ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ, 7 - ΔΕΠΥ - ΔΟΙ 
ΣΜΧ 
ΚΕΥ/ΔΥ- ΔΚΤ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (με e-mail) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/ΔΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΕΩΝ (πρώην ΕΟΜΜΕΧ) (με e-mail) 
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  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Αριθ. Πρωτ: 417700 
  Αθήνα, 12 Αυγ 22 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 30/22 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης 
Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) ως Αναθέτουσα Αρχή, προ-
κηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, προγράμματος στρατιω-
τικού εξοπλισμού «συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ (προμήθεια ελαστικών επισώ-
τρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ)». 
 
 Αριθμός προκήρυξης: 30/22 και Αριθμός διακήρυξης: 30. 
 
 Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.  
 
 Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθο-
ριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.  
 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.  
 
 Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 15 Σεπ 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
15:00, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ. επι-
κοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας 
του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διε-
νέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7]. 
 
 Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διε-
νεργηθεί την 16 Σεπ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτρο-
πής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ (Τηλ. +30 210 348 
3161), η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 
07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1. 
 
 Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν 
λόγω προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
(οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαβ-
βάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών [κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον 
αρμόδιο χειριστή, Λοχαγό (ΥΠ) Γεώργιο Τούλα, στο τηλέφωνο (+30) 210 348 
3225], στην τιμή ποσού ύψους είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (26,40 €) ανά 
αντίγραφο, σύμφωνα με τους ΓΟ της διακήρυξης. Δύναται να κατατεθεί το προ-
βλεπόμενο αντίτιμο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αριθ. (IBAN) GR07 0260 
2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας Eurobank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο 
Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 30/22 - 
ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνι-
κή γλώσσα. 
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 Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το 
αργότερο (δέκα) 10 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην Ελληνική γλώσσα. Αρ-
μόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ, (Τμήμα ανταλλακτικών οχημάτων 
και αρμάτων), Λοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Τούλας, τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 
348 3225, e-mail: asdysdpm@otenet.gr, μνημονεύοντας στο θέμα τον αριθμό Α.Δ. 
30/22 «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά οχήματα ΜΧ». 
 
        Η περίληψη της διακήρυξης, αποστέλλεται στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), καταχωρείται στην 
επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr) και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και 
αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος καθώς και στη Γενι-
κή Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην 
ΕΟΜΜΕΧ) για την ενημέρωση των μελών τους.         
 
        Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
                                                                
                                                                                 Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
 

 Συνταγματάρχης (ΕΜ) Ιωάννης Αργυριάδης 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

 (Για τον απουσιάζοντα Δντή) 
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440605-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων
2022/S 155-440605

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών 
(ΔΠΜ) / 3δ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1 - ΡΟΥΦ
Πόλη: AΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 17778
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Λοχαγός (ΥΠ) Γεώργιος Τούλας
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103483225
Φαξ:  +30 2103454603
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.army.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άμυνα

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
(Α.Δ. 30/22) Συντήρηση Μηχανημάτων ΜΧ (Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα και ειδικά 
οχήματα ΜΧ)

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34352100 Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αριθμός Διακήρυξης : 30/2022
2. Η δαπάνη της σύμβασης, ποσού ύψους διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ 
(286.298,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος 
στρατιωτικού εξοπλισμού «συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ (προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα 
και ειδικά οχήματα ΜΧ)», συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων και 
τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια, με χρηματοδότηση επί ΕΦ : 1.011.202.00.000.00 και 
ΑΛΕ:3130101002, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Δ2, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 2022101120200000001918 (από 
πίστωση).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 230 885.48 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
34352000 Ελαστικά επίσωτρα βαρέας χρήσεως

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL652 Κορινθία / Korinthia
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Λουτρακί Κορινθίας (ΣΜΧ)

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αριθμός Διακήρυξης : 30/2022
Η δαπάνη της σύμβασης, ποσού ύψους διακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ 
(286.298,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, έχει χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του προγράμματος 
στρατιωτικού εξοπλισμού «συντήρηση μηχανημάτων ΜΧ (προμήθεια ελαστικών επισώτρων για μηχανήματα 
και ειδικά οχήματα ΜΧ)», συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων και 
τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια, με χρηματοδότηση επί ΕΦ : 1.011.202.00.000.00 και 
ΑΛΕ:3130101002, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Δ2, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο 2022101120200000001918 (από 
πίστωση).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 230 885.48 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
9.1 Οικονομική και χρηματοπιστωτική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
προμήθειας, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν / παρέχουν ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας του μέσου γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία , οικονομικά έτη, ίσο ή 
μεγαλύτερο, του 50% του ύψους του συνόλου της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας, μη συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ενώσεων εταιρειών, ο μέσος όρος του γενικού κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα 
των γινομένων του ως άνω μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το 
ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
9.2 Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες
9.2.1 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου (Έλληνα πολίτη ή αλλοδαπού) καθορίζεται με 
την υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν, κατά τα 5 τελευταία έτη, με 
αναφορά στα αντίστοιχα ποσά συνολικού ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από το 25% της καθαρής συμβατικής 
αξίας της σύμβασης προμήθειας (άνευ ΦΠΑ), στις ημερομηνίες και στους αποδέκτες ανεξάρτητα αν αυτοί είναι 
δημόσιοι ή ιδιώτες.
9.2.2 Όσον αφορά στα υλικά του καταλόγου, θα πρέπει να είναι συναφούς αντικειμένου της υπό ανάθεση 
προμήθειας. Επίσης ο κατάλογος θα πρέπει να συνοδεύεται με βεβαίωση (καλής εκτέλεσης της / σύμβασης / 
σεων) του αγοραστή ή φωτοαντίγραφα πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
9.2.3 Τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων 9.2.1 και 9.2.2 αφορούν στον κατασκευαστή των 
προσφερόμενων ειδών, καθώς η Υπηρεσία επιθυμεί να αξιολογήσει την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
του κατασκευαστή του οποίου τα προϊόντα προτίθεται ο συμμετέχον οικονομικός φορέας, να προσφέρει σε 
περίπτωση ανάδειξής του ως αναδόχου.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/09/2022
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
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IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 16/09/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/3δ (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3δ)
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, Τ.Κ: 17778

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λ. Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
ΓΟ-24 Προδικαστική προσφυγή

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/08/2022
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