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ΠΡΟΣ :   ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 

 
Πίνακας Αποδεκτών 

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ 

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ  4ο (ΔΝΣΕΩΝ ΟΠΛΩΝ – ΕΠ)  

   Τηλέφ.: 210-3483150 
ΚΟΙΝ. :    Φ.600.163/123/420472 
    Σ.3107 
   Αθήνα, 06 Οκτ 21 

 
ΘΕΜΑ:        Συμβάσεις-Διαγωνισμοί [Διακήρυξη Διαγωνισμού Υπ’ Αριθ. 79/2021, για 

την «Χρηματοδοτική Μίσθωση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Ε-
μπλοκών (ΣΕΤΕ) Αρμάτων LEO 2A4-LEO1A5 για Διάστημα 2 Ετών»] 

  
ΣΧΕΤ.: α.         Ν.3433/2006 «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνά-

μεων». 
 β. Ν.Δ.Α 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομι-

κής Εξουσίας» 
 γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167/24-9-10) «Υπηρεσιακή  εξέλιξη και ιε-

ραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων-Θέματα Διοίκησης 
των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» 

 δ. Ν.3978/2011 (ΦΕΚ Α΄137/16-6-11) «Δημόσιες συμβάσεις  Έργων, 
Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Α-
σφάλειας-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009 /81/ΕΚ-Ρύθμιση θεμά-
των του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 

 ε. Φ.600/28/565579/Σ.2193/09 Ιουν 21/ΓΕΣ/Γ3/1α 
 στ. Φ.600.163/109/419181/Σ.2691/03 Σεπ 21/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4β 
 ζ. Η από 30 Σεπ 21 Επιστολή της Εταιρείας «SΑΑΒ»  

 
1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 

 
α.  Οι διατάξεις των (α),(γ) και (δ) σχετικών, που αφορούν στο ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου στους τομείς Άμυνας 
και Ασφάλειας. 

 
β. Το (β) σχετικό, που αναφέρεται στη μεταβίβαση της οικονομικής ε-

ξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των Ε-
νόπλων Δυνάμεων. 

 
  γ. Η (ε) σχετική εντολή διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για τη 
σύναψη σύμβασης, που αφορά στο υποπρόγραμμα «χρηματοδοτική μίσθωση 
Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) αρμάτων LEO 2A4-
LEO1A5 για διάστημα 2 ετών», με την οποία εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής της 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ για έκδοση αποφάσεων παράτασης του διαγωνισμού.  

 
δ. Η (στ) σχετική διακήρυξη, του υπ’ αριθ. 79/2021 ανοικτού δημόσιου 

διαγωνισμού ανάθεσης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Χρημα-
τοδοτική Μίσθωση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) Αρμά-
των LEO 2A4-LEO1A5 για Διάστημα 2 Ετών». 
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  ε.   Η (ζ) σχετική επιστολή της εταιρείας «SAAB»  με την οποία, αιτείται 
παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, που αφορά στο διαγωνισμό 
θέματος. 

 
2.                                Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

    
α.  Την παράταση, της προθεσμίας παραλαβής προσφορών κατά 35 

ημερολογιακές ημέρες, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υπο-
βάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.3978/2011. 

 
β.  Την τροποποίηση των παρ.5 και 6 του κυρίως εγγράφου της υπ’ α-

ριθμ. 79/21 διακήρυξης έτσι ώστε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται για τη Δευτέρα 22 Νοε 21 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία α-
ποσφράγισης για την Τρίτη 23 Νοε 21 και ώρα 09:00 π.μ. 
 
 3. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η ως άνω πράξη επιφέρει ανάλογη τροπο-
ποίηση της διάρκειας ισχύος των προσφορών και της εγγυητικής επιστολής συμ-
μετοχής σύμφωνα με τις παρ. Ε.Ο.16 και Γ.Ο.17 της διακήρυξης. 
 
 4. Το παρόν έγγραφο συνιστά εκτελεστική πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, 
και καθίσταται άμεσα αναπόσπαστο μέρος της (στ) σχετικής διακήρυξης και απο-
τελεί τμήμα του κανονιστικού πλαισίου της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
  

5. Το 7ο τμήμα της Διεύθυνσης, να προβεί στην εκδήλωση ενεργειών αρμο-
διότητας του, αναφορικά με την κοινοποίηση της απόφασης.  

 
6. Χειριστής θέματος: Ίλχος Σταύρος Χιλίαρχος , Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4β, 

τηλέφ.: 2103483150. 

 

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

  
  

Ανχης (ΠΒ) Θεοφάνης Δημητρίου  
Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4γ  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ  
Εταιρεία «SAAB» (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
Εταιρεία  «INTRACOM DEFENSE» (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
Εταιρεία «ELBIT SYSTEMS» (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
Εταιρεία «MILTECΗ HELLAS A.E.» (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
Αποδέκτες για Πληροφορία 

ΓΕΣ/Γ1-Γ3/1α-Δ2 
ΓΕΣ/ΔΙΤ  
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4β- ΔΕΠΥ 
XXIII ΤΘΤ/4ο ΕΓ 
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23 ΕΥΠ 
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 
Φ.Υ. (ΑΔ 79/2021) 
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