
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                       
                      ΕΠΕΙΓΟΝ 

  

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Τηλέφ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/34/418359 
  Σ.2318 
  Αθήνα, 07 Σεπ 22 
  Συνημμένα: Μια (1) Περίληψη Διακή- 

                    ρυξης 
 

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 
35/22 Διαγωνισμού) 

 
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-    
              σιών» 
  β.   Φ.600.163/116/418148/Σ.2252/31 Αυγ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5α 
 
  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) 
σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαί-
σιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας - πλύσης σκευών 
εστιατορίων - μαγειρείων στρατιωτικών σχολών Ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και 
ΣΜΥΑ). 
 
  Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη 
της διακηρύξεως του υπ’ αριθ. 35/22 διαγωνισμού και σας παρακαλούμε, όπως τη 
διαβιβάσετε στα μέλη σας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, με σκοπό την όσο το 
δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή τους σ’ αυτόν.     
 
  Η αποστολή στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 02 Σεπ 22. 
                     
  Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 07 Σεπ 22. 
 
  Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
  Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), 
παρακαλείται όπως καταχωρήσει την περίληψη της (β) σχετικής διακήρυξης στην 
ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
  Χειριστής θέματος, Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς, Β.Επιτελή ΑΣΔΥΣ/ 
ΔΠΜ/7α,β,γ, τηλ: 210 348 3161, (email: asdysdpm@otenet.gr). 
 

 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  

http://www.army.gr/
mailto:asdysdpm@otenet.gr
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (με e-mail) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ 
ΓΕΣ/ΔΓ’Κ 
ΓΕΣ/Γ3 - Δ3 (με e-mail) 
ΓΕΣ/ΔΥΓ – ΔΟΙ 
ΓΕΝ/Ε1 
ΓΕΑ/Δ6 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5α, 7 - ΔΥΓ - ΔΟΙ  
ΔΥΒ/4ο ΕΓ 
ΚΕΦΝ 
201 ΚΕΦΑ  
ΣΣΕ 
ΣΝΔ 
ΣΙ 
ΣΜΥΝ 
ΣΜΥΑ 
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               ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Αριθ. Πρωτ: 418359          
  Αθήνα, 07 Σεπ 22 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 35/22 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημό-
σιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς διάρκειας για 
παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας - πλύσης σκευών εστιατορίων - μαγειρείων 
στρατιωτικών σχολών Ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ), με κριτήριο κα-
τακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλει-
στικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα, συνολικού προϋπολογι-
σμού ποσού ύψους: έξι εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα ενός χιλιάδων διακοσί-
ων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.291.286,84 €) άνευ ΦΠΑ. 
 

 Αριθμός Διαγωνισμού: 35/22 και αριθμός διακήρυξης: 35. 
 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές 
θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

          Έναρξη υποβολής προσφορών η 08 Σεπ 22, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. 
 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 10 Οκτ 22, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.  
 

           Αποσφράγιση των προσφορών η 14 Οκτ 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
08:15. 
 

 Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 
14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 
3483144 και ΦΑΞ: 210 3483239. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Αρχιλοχίας (ΔΥ) Τα-
ξιαρχούλα Αραμπατζή (email: asdysdpm@otenet.gr). 
 

 Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 07 Σεπ 22. 
 

 Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

                      Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
 Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης 

Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
Ανθστής (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:asdysdpm@otenet.gr
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487798-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους
2022/S 172-487798

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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) / 5α
Ταχ. διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1-ΡΟΥΦ
Πόλη: AΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 17778
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αρχιλοχίας (ΔΥ) Ταξιαρχούλα Αραμπατζή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: asdysdpm@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2103451748
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. 35/22) Παροχή Υπηρεσιών Τραπεζοκομίας – Πλύσης Σκευών Εστιατορίων – Μαγειρείων Στρατιωτικών 
Σχολών Ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ) 4ετούς Διάρκειας

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55310000 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 35/22
(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 171510)
Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο (Σ-Π) 4ετούς Διάρκειας 
για Παροχή Υπηρεσιών Τραπεζοκομίας – Πλύσης Σκευών Εστιατορίων – Μαγειρείων Στρατιωτικών Σχολών Ν. 
Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ)

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 291 286.84 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
«Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων της ΣΣΕ»
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55310000 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Λεωφ. Ευελπίδων, Τ.Κ. 16672, Βάρη)

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 35/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους του 
συνημμένου τεύχους διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 
την προμήθεια υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων Στρατιωτικών Σχολών 
ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ) συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων διακοσίων 
ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.291.286,84€) άνευ 
ΦΠΑ και επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(7.801.195,68€) συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και για τα τέσσερα 
(4) έτη. Η Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα συναφθεί μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και περισσοτέρων του ενός οικονομικών φορέων, 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Σε 
αντίθετη περίπτωση (ανεπαρκής αριθμός οικονομικών φορέων) θα συναφθεί Σ-Π με έναν οικονομικό φορέα. Η 
τιμή των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 835 983.61 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
«Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων της ΣΝΔ»
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55310000 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Λεωφ. Χατζηκυριάκου 48, Τ.Κ. 18538, Πειραιάς).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 35/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους του 
συνημμένου τεύχους διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 
την προμήθεια υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων Στρατιωτικών Σχολών 
ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ) συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων διακοσίων 
ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.291.286,84€) άνευ 
ΦΠΑ και επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(7.801.195,68€) συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και για τα τέσσερα 
(4) έτη. Η Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα συναφθεί μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και περισσοτέρων του ενός οικονομικών φορέων, 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Σε 
αντίθετη περίπτωση (ανεπαρκής αριθμός οικονομικών φορέων) θα συναφθεί Σ-Π με έναν οικονομικό φορέα. Η 
τιμή των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 807 225.81 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
«Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων της ΣΜΥΝ»
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55310000 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σκαραμαγκάς, Τ.Κ. 12461).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 35/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους του 
συνημμένου τεύχους διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 
την προμήθεια υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων Στρατιωτικών Σχολών 
ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ) συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων διακοσίων 
ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.291.286,84€) άνευ 
ΦΠΑ και επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(7.801.195,68€) συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και για τα τέσσερα 
(4) έτη. Η Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα συναφθεί μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και περισσοτέρων του ενός οικονομικών φορέων, 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Σε 
αντίθετη περίπτωση (ανεπαρκής αριθμός οικονομικών φορέων) θα συναφθεί Σ-Π με έναν οικονομικό φορέα. Η 
τιμή των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 648 077.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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
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Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
«Παροχή υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων της ΣΙ»
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55310000 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχολή Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 35/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους του 
συνημμένου τεύχους διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 
την προμήθεια υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων Στρατιωτικών Σχολών 
ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ) συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων διακοσίων 
ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.291.286,84€) άνευ 
ΦΠΑ και επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(7.801.195,68€) συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και για τα τέσσερα 
(4) έτη. Η Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα συναφθεί μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και περισσοτέρων του ενός οικονομικών φορέων, 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Σε 
αντίθετη περίπτωση (ανεπαρκής αριθμός οικονομικών φορέων) θα συναφθεί Σ-Π με έναν οικονομικό φορέα. Η 
τιμή των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 890 322.58 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
«Προμήθεια υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων της ΣΜΥΑ»
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
55310000 Υπηρεσίες εστιατορίου με σερβιτόρους

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική / Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Αχαρνές, Τ.Κ. 13672).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό (ΑΔ: 35/22), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους όρους του 
συνημμένου τεύχους διακήρυξης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για 
την προμήθεια υπηρεσιών τραπεζοκομίας – πλύσης σκευών εστιατορίων – μαγειρείων Στρατιωτικών Σχολών 
ν. Αττικής (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΜΥΝ, ΣΙ και ΣΜΥΑ) συνολικού προϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων διακοσίων 
ενενήντα μίας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (6.291.286,84€) άνευ 
ΦΠΑ και επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών 
(7.801.195,68€) συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% και για τα τέσσερα 
(4) έτη. Η Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία 
υπογραφής της και θα συναφθεί μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και περισσοτέρων του ενός οικονομικών φορέων, 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Σε 
αντίθετη περίπτωση (ανεπαρκής αριθμός οικονομικών φορέων) θα συναφθεί Σ-Π με έναν οικονομικό φορέα. Η 
τιμή των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 109 677.42 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σ-Π απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Συγκεκριμένα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό και εμπορικό μητρώο.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
Τα παραπάνω στοιχεία δηλώνονται στο ΕΕΕΣ των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στην υπόψη 
διαγωνιστική διαδικασία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σ-Π, 
οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν στο ΕΕΕΣ μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα τρία (3) τελευταία, 
οικονομικά έτη (2019, 2020 και 2021).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σ-Π, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν:
α) Κατάλογο με τις κυριότερες συμβάσεις υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της Σ-Π που έχουν εκτελέσει 
κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (ήτοι 2019-2020-2021) ή, 
άλλως, για όσο χρόνο λειτουργίας έχει συμπληρωθεί από την σύσταση της επιχείρησης, συνοδευόμενες από 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση των παραπάνω 
στοιχείων στο ΕΕΕΣ, να συμπληρώνεται το ΕΕΕΣ με τα κύρια σημεία των συμβάσεων και να γίνεται 
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παραπομπή σε συμπληρωματικό αρχείο .pdf (ψηφιακά και αρμοδίως υπογεγραμμένο) που θα επισυνάπτεται 
από τον υποψήφιο ανάδοχο στον ηλεκτρονικό φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
β) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό και τον αριθμό των διευθυντικών στελεχών τους κατά τις τρεις (3) 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις (2019-2020-2021).
γ) Εάν προτίθενται να αναθέσουν σε τρίτους, υπό μορφή υπεργολαβίας, συγκεκριμένο ποσοστό της υπό 
ανάθεσης σύμβασης, με βάση αναφοράς την εκατοστιαία κλίμακα ποσόστωσης (πχ. 10%, 23%, 30% κλπ).
Διευκρίνιση 1η: Τα παραπάνω στοιχεία δηλώνονται στο ΕΕΕΣ των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν 
στην υπόψη διαγωνιστική διαδικασία.
Διευκρίνιση 2η: Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε κατασκευαστικό οίκο και δεν στηρίζεται στις ικανότητες αυτού, 
απαιτείται να δηλωθεί αυτός στο Μέρος ΙΙ - Τμήμα Δ του ΕΕΕΣ της συμμετέχουσας εταιρείας και επιπλέον να 
συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο του Μέρους IV [ποσοστό της υπό ανάθεση σύμβασης, το οποίο προτίθενται 
να αναθέσουν σε υπεργολάβο/υπεργολάβους με βάση αναφοράς την εκατοστιαία κλίμακα ποσόστωσης (πχ. 
10%, 23%, 30% κλπ)]. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το υπό ανάθεση τμήμα της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας ξεπερνάει το 30%, ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να υποβάλλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ ψηφιακά 
υπογεγραμμένο.
Διευκρίνιση 3η: Σε περίπτωση κατά την οποία ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε κατασκευαστικό οίκο και στηρίζεται στις ικανότητες αυτού, απαιτείται 
να δηλωθεί αυτός στο Μέρος ΙΙ - Τμήμα Γ του ΕΕΕΣ της συμμετέχουσας εταιρείας και επιπλέον να συμπληρωθεί 
το αντίστοιχο πεδίο του Μέρους IV [ποσοστό της υπό ανάθεση σύμβασης, το οποίο προτίθενται να αναθέσουν 
σε υπεργολάβο/υπεργολάβους με βάση αναφοράς την εκατοστιαία κλίμακα ποσόστωσης (πχ. 10%, 23%, 
30% κλπ)]. Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστικός οίκος οφείλει να υποβάλλει ξεχωριστό ΕΕΕΣ, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, ανεξαρτήτως του δηλωθέντος ποσοστού υπεργολαβίας.

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
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς

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: 10/10/2022
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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/10/2022
Τοπική ώρα: 08:15
Τόπος:

07/09/2022 S172
https://ted.europa.eu/TED

8 / 9



ΑΔΑ: 6ΖΚΤ6-7ΣΘ



EE/S S172
07/09/2022
487798-2022-EL

9 / 9

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /5Α
Πέτρου Ράλλη 1
Αθήνα
17778
Ελλάδα

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 (ΑΕΠΠ)
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:
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία
και
5.10 Διοικητικές Προσφυγές Κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων

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:
02/09/2022
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