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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06/2020 

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 
Επαναληπτικό Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης 2ετούς διάρκειας για 
το υποπρόγραμμα «Συντήρηση Ελικοπτέρων (Ε/Π) ΝΗ90 (Μεταφορικά Ελικόπτε-
ρα)», προϋπολογισμού ύψους 5.000.000€ (1ο έτος:3.000.000€, 2ο έτος:2.000.000€), 
συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπομένων κρατήσεων – φόρων (η 
προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ) και τυχόν λοιπών δαπανών που επιβαρύνουν 
την προμήθεια, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Ν.3978/11 (άρθρο 40), με κριτήριο 
ανάθεσης της προμήθειας τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις 
διατάξεις των Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247/27.11.1995), Ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α΄ 
20/7.2.2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 
38/29.2.2008) και Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137/16.6.2011), με βάση τους Γενικούς και 
Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. Η προμήθεια είναι διαιρετή κατ’ είδος. 

Αριθμός Προκήρυξης: 06/2020 (Πρώην 09/2018) 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζό-
μενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γε-
νικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. 

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής 
επιλογής θα διενεργηθεί την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00, από την Ε-
πιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Κατάθεση των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλο-
γής μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

α. Ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την παραπάνω ημέρα 
και ώρα, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.  

β. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 
5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)]. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει 
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να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ μέχρι 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 
13:00. 

Πλήρη τεύχη της προκήρυξης διατίθενται ως ακολούθως:  

α. Σε έντυπη μορφή από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣ-
ΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση:  Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο 
Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902), ΤΚ 11525, Αττική – Γραμματεία Εισερχόμενης Αλλη-
λογραφίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7466105,  FAX 210-7755188, email: 
director_dpc@gdaee.mil.gr, καθημερινά από 09:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυ-
ριακής και επισήμων αργιών στην τιμή των # 15,00 # ευρώ (€) για τα πρώτα 50 φύλ-
λα και # 0,30 # ευρώ (€) ανά φύλλο για τα υπόλοιπα άνω των πρώτων 50. 

β. Σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα της ΓΔΑΕΕ 
(http://www.gdaee.mil.gr) 

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν το Δημόσιο, εκτός από την 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία επιβαρύ-
νουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 49 του ν.3978/11. 

Διευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης κατα-
βάλλεται από τους υποψήφιους αναδόχους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, μόνο αν 
λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την έντυπη έκδοση αυτής. 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το 
αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως 
στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. 
[Αρμόδιος χειριστής: ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΠΑ, Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210-
7466288]. 

Η υποβολή προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα πραγματο-
ποιηθεί μετά από έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.  

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και 
καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (http://www.gdaee.mil.gr – Δια-
γωνισμοί). Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε Εμπορικά – Βιομη-
χανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης έχουν αποσταλεί 
στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Tender Elec-
tronic Daily – TED – http://ted.europa.eu  – Γλώσσα Ελληνική). 
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