
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  ΣΟ  ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

./. 

  ΕΠΕΙΓΟΝ 
   
ΠΡΟ:  ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ» 
 Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ/7 
   Σειέθ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/61/418403 
  .2508 
  Αζήλα, 31 Απγ 20 
  πλεκκέλα: 1 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο 
    
ΘΕΜΑ: Γεκνζηεύζεηο – Αλαθνηλώζεηο (Αλαθνίλσζε Γηαθήξπμεο ηνπ Τπ΄ Αξίζκ. 

93/20, Ηιεθηξνληθνύ, Αλνηθηνύ, Γεκόζηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 
Πξνκήζεηα 1 Μνλάδαο Τδξνβνιήο Τιηθώλ, κε θνπό ηελ Δλίζρπζε ησλ 
Γπλαηνηήησλ Δπηηήξεζεο θαη Απνηξνπήο ησλ Μεηαλαζηεπηηθώλ Ρνώλ) 

 

  
ΥΕΣ.: α.   Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπε-    
       ξεζηώλ» 
 β.   Φ.600.163/41/418384/.2502/28 Απγ 20/ΑΓΤ/ΓΠΜ/3γ 
 
    αο γλσξίδνπκε όηη, ε ΑΓΤ/ΓΠΜ, πξνθεξύζζεη κε ην (β) ζρεηηθό, 
ειεθηξνληθό, αλνηθηό, δεκόζην δηαγσληζκό, γηα ηελ πξνκήζεηα 1 κνλάδαο πδξνβνιήο 
πιηθώλ, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ επηηήξεζεο θαη απνηξνπήο ησλ 
κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ. 
 
    Καηόπηλ ησλ  παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε, ζπλεκκέλα, ηελ πεξίιεςε ηεο 
δηαθεξύμεσο ηνπ ππ’ αξίζκ. 93/20 δηαγσληζκνύ θαη ζαο παξαθαινύκε, όπσο ηε 
δηαβηβάζεηε ζηα κέιε ζαο γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζή ηνπο, κε ζθνπό ηελ όζν ην 
δπλαηόλ επξύηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζ’ απηόλ. 
 
    Η απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΚΗΜΓΗ ζα πξαγκαην-
πνηεζεί ηελ Δευτέρα 31 Αυγ 20. 
 
    Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 
 
     Σν ΓΔ/Γ3 (ΓΔΝΓΗ), ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α), παξα-
θαιείηαη όπσο θαηαρσξήζεη ηελ πεξίιεςε ηεο (β) ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ζηελ ηζην-
ζειίδα www.army.gr. 
 
     Υεηξηζηήο ζέκαηνο, ΔΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο Πιαθηάο, Β. Δπηηειή 
ΑΓΤ/ΓΠΜ/7α,β,γ, ηει: 210 348 3161, (email: g.s.plakias@army.gr ). 
 
 Σαμίαξρνο Βαζίιεηνο Μπέιινο                                     
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ε π ζ π λ η ή ο 
  
  
ΔΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο Πιαθηάο  
ΑΓΤ/ΓΠΜ/7ν Σκ.  
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ  (κε e-mail) 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/Γ3 - Γ3 - ΓΣΥ 
ΑΓΤ/ΓΓ’Κ 
ΑΓΤ/ΓΙΔ - ΓΠΜ/(3γ , 7) - ΓΔΠΤ 
304 ΠΔΒ 
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ΑΝΧΣΑΣΗ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
  ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΡΑΣΟΤ «ΘΗΔΑ» 
  ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ/7 
  Αξηζ. Πξση: 418403 
  Αζήλα, 31 Απγ 20 
  

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΣΟΤ  ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 93/20 
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

 Η ΑΓΤ/ΓΠΜ/7 πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό, αλνηθηό, δεκόζην δηαγσληζκό, γηα 
ηελ πξνκήζεηα 1 κνλάδαο πδξνβνιήο πιηθώλ, κε ζθνπό ηελ ελίζρπζε ησλ 
δπλαηνηήησλ επηηήξεζεο θαη απνηξνπήο ησλ κεηαλαζηεπηηθώλ ξνώλ, κε θξηηήξην ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο 
ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνζνύ ύςνπο: νγδόληα 
πέληε ρηιηάδεο επξώ (85.000,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εθάζηνηε λόκηκσλ 
θξαηήζεσλ θαη ΦΠΑ 24%. 

 

 Αξηζκόο Γηαγσληζκνύ: 93/20 θαη αξηζκόο δηαθήξπμεο: 93. 
 

 Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) θαη νη πξνζθνξέο 
ζα ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο, ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπ-
αθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. 
 

          Έλαξμε ππνβνιήο πξνζθνξώλ ε 01 επ 20, εκέξα Σρίτη θαη ώξα 08:00. 
 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ ε 28 επ 20, 
εκέξα Δευτέρα θαη ώξα 15:00.  
 

           Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ε 02 Οκτ 20, εκέξα Παρασκευή θαη ώξα 
08:00. 
 

 Γηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαζεκεξηλά (από 08:00 έσο 
14:00 εθηόο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη επηζήκσλ αξγηώλ) ζην ηειέθσλν 210 348 
3161, ΦΑΞ: 210 345 4603. Τπεύζπλνο επηθνηλσλίαο, ΔΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο 
Πιαθηάο. 
 

 Η δεκνζίεπζε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ ΚΗΜΓΗ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 
Δευτέρα 31 Αυγ 20. 
 

 Η θαηαθύξσζε  ησλ δηαγσληζκώλ ηειεί ππό ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 
 
         Δθ ηεο ΑΓΤ/ΓΠΜ/7 
 

 Σαμίαξρνο Βαζίιεηνο Μπέιινο                                     
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ η ε π ζ π λ η ή ο 
  
  
ΔΜΘ Αιρίαο (ΤΠ) Γεώξγηνο Πιαθηάο  
ΑΓΤ/ΓΠΜ/7ν Σκ.  
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