
 

 
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.461.3/10/411718 
  Σ.463 
  Αθήνα, 24 Φεβ 23 
  Συνημμένα: Μια (1) Περίληψη Διακή- 

                    ρυξης 
 

ΘΕΜΑ: Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 
10/23 Διαγωνισμού) 

 
ΣΧΕΤ.: α.   Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-    
              σιών» 
  β.   Φ.600.163/20/411636/Σ.432/21 Φεβ 23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2β 
 
  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2β προκηρύσσει σύμφωνα με το (β) 
σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης (leasing) 20 επιβατικών οχημάτων πολιτικού τύπου πέντε (5) θέ-
σεων έως 2.000 κ.ε. (τύπου λιμουζίνας/sedan) 5ετούς διάρκειας, με δικαίωμα εξαγοράς 
τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης. 
 
  Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την περίληψη 
της διακηρύξεως του υπ’ αριθ. 10/23 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 24 Φεβ 23.   
                       
  Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τετάρτη 01 Μαρ 23. 
 
  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: str-asdys-dpm7@army.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:asdys-dpm7@army.gr
ΑΔΑ: ΨΚΝ66-ΤΝΧ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  (με e-mail) 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Γ1 - Δ3 (με e-mail) 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2β - 7 - ΔΕΠΥ 
Τ/ΓΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΚΝ66-ΤΝΧ
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              ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
  Γ' ΚΛΑΔΟΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ 7 
  Αριθ. Πρωτ: 411718             
  Αθήνα, 24 Φεβ 23 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 10/23 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, 
δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing) 20 επιβατικών οχημάτων πολιτικού τύπου πέντε (5) θέσεων έως 2.000 
κ.ε. (τύπου λιμουζίνας/sedan) 5ετούς διάρκειας, με δικαίωμα εξαγοράς τους 
(Option) μετά το τέλος της μίσθωσης, με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, συ-
νολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 
€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 

 Αριθμός Διαγωνισμού: 10/23 και αριθμός διακήρυξης: 10. 
 

 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  με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185205. 
 

          Έναρξη υποβολής προσφορών η 02 Μαρ 23, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. 
 

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 03 Απρ 23, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.  
 

           Αποσφράγιση των προσφορών η 07 Απρ 23, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
08:00. 
 

 Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 
14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο: 210 
3483239. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Λοχαγός (ΕΜ) Ευάγγελος Γεωργακούλης 
(email: str-asdys-dpm2@army.gr). 
 

 Η αποστολή της προκήρυξης στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ, θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 01 Μαρ 23. 
 

 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:asdys-dpm2@army.gr
ΑΔΑ: ΨΚΝ66-ΤΝΧ
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