
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ./. 

  ΕΠΕΙΓΟΝ 
   

ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7  
  Τηλέφ.: 210 348 3161 
ΚΟΙΝ.:  Φ.461.3/16/411883 
  Σ.439 
  Αθήνα, 17 Φεβ 21 
  Συνημμένα: 1 Περίληψη Διακήρυξης  
 

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις  (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αρίθμ: 
16/21 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.600.163/10/411910/Σ.446/18 Φεβ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε 
 
  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7, προκηρύσσει σύμφωνα με το (δ) 
σχετικό, διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προ-
μήθεια αναγκαιούντων ανταλλακτικών υποστήριξης - συντήρησης των κρυπτοσυ-
σκευών CM 109 - IP». 
 
  Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη 
της υπ’ αρίθμ. 16 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. 
                        
  Το ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρα-
καλείται όπως καταχωρίσει την περίληψη της (δ) σχετικής διακήρυξης στην ιστο-
σελίδα www.army.gr. 
 
    Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που κοινοποιείται το πα-
ρόν, παρακαλείται όπως διαβιβάσει την περίληψη της (δ) σχετικής διακήρυξης στα 
μέλη της. 
 
    Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
     
 
 
 
 
 

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

 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

Μ. Αλχίας (ΠΖ) Νικόλαος Νάνης  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  (με e-mail) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
ΓΕΣ/Γ1 - Γ3 - Δ2 - Δ3 (με e-mail) 
ΓΕΣ/ΔΥΠ - ΔΟΙ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ′Κ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε , 7 - ΔΕΠΥ 
306 ΕΒΤ 
ΔΥΒ/ΤΥΛΠ 
ΚΕΥ/ΔΥ-ΔΚΤ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (με e-mail) 
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                     ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7 
  Αριθ. Πρωτ: 411883 
  Αθήνα, 17 Φεβ 21 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 16/21 
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, για το υποπρόγραμμα 
«προμήθεια αναγκαιούντων ανταλλακτικών υποστήριξης - συντήρησης των κρυ-
πτοσυσκευών CM 109 - IP», με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 
του Ν.3978/2011, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.  
 
 Αριθμός προκήρυξης: 16/21 και Αριθμός διακήρυξης: 16. 
 
 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 στις 31 Μαρ 21, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ. 
επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέρ-
γειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7]. 
 
 Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διε-
νεργηθεί στις 01 Απρ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτρο-
πής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 [Τηλ.(+30) 210 348 3161, 
η οποία συγκροτείται βάση 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 
προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός 
Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, 
Κυριακής και επισήμων αργιών [κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο 
χειριστή, Τχη (ΔΒ) Παναγιώτη Τζανετάκο στο τηλέφ. (+30) 210 348 3015], στην 
τιμή ποσού ύψους είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτών ( 23,40 € ) ανά αντίγρα-
φο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δύναται να 
κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αρίθ. 
(IBAN) GR07 0260 2370 0008 7020 1074 417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ 
ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνι-
σμού 16/21 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο 
στην Ελληνική γλώσσα. 
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 Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το 
αργότερο μέχρι και 6 εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Αρμόδιος 
χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε, (Τμήμα Διαβιβάσεων), τηλέφ. επικοινωνί-
ας (+30) 210 348 3015, e-mail: asdysdpm@otenet.gr, (μνημονεύοντας στο θέμα 
τον αριθμό Α.Δ. 16/21 «προμήθεια αναγκαιούντων ανταλλακτικών υποστήριξης - 
συντήρησης των κρυπτοσυσκευών CM 109 - IP»). 
 
         Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσί-
ων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.), 
καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr) και στο πρόγραμ-
μα «Διαύγεια» και αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. 
 
         Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
                 Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ 
 

 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 

  
  

Μ. Αλχίας (ΠΖ) Νικόλαος Νάνης  
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α,β,γ  
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