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ΠΡΟΣ:  ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/4ε 
  Τηλέφ.: 2103483015 
ΚΟΙΝ.:  Φ.600/11/415928 
  Σ.1741 
  Αθήνα, 26 Ιουν 20 
  Συνημμένα: Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
   
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί [Η Υπ’Αρίθμ.70/20 Πρόσκληση Συμμετοχής 

σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση, για την Εντολή 
Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Σύμβασης για την Προμήθεια 4 με-
ταφερόμενων - ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας Τύπου II, 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας στις δομές και στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών - προ-
σφύγων, στους λοιπούς χώροι επιτήρησης, κ.λπ.) για την εκτέλεση 
της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενό-
πλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την α-
ντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγι-
κής ροής 

  
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 721/1970 Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ» 
 β. Ν.Δ.Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής 

Εξουσίας» 
 γ. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

 δ. Ν.4332/2015 (ΦΕΚ Α΄ 76), «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας− Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 (Άρθρο 
14 Αντιμετώπιση Έκτακτων και Επειγουσών Αναγκών) …» 

 ε. Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 21), «Μέτρα για την Επιτάχυνση του 
Κυβερνητικού Έργου και Άλλες Διατάξεις  (Άρθρο 96 Συνδρομή 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Διαχείριση της 
Προσφυγικής κρίσης)» 

 στ. Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147 / 8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 ζ. Ν.4636/2019 (ΦΕΚ Α 169), «Περί Διεθνούς Προστασίας και 
Άλλες Διατάξεις (Α. 122 Παράταση Προθεσμίας)» 

 η. Ν.4650/2019 (ΦΕΚ Α΄ 207 / 17 Δεκ 19) «Ρυθμίσεις Θεμάτων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Άλλες Διατάξεις» (Άρθρο 17, 
Τροποποίηση του Άρθρου 96 του Ν.4368/2016) 

 θ. Ν.4681/2020 (ΦΕΚ Α΄ 74 / 27 Μαρ 20) «Κύρωση της από 
10.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις Επίταξης Ακινήτων 
για την Αποφυγή Διακινδύνευσης της Δημόσιας Τάξης και 
Υγείας» (Α΄ 28) και της από 2.3.2020 Π.Ν.Π. «Αναστολή της 
Υποβολής Αιτήσεων Χορήγησης Ασύλου» (Α΄ 45) και Άλλες 
Διατάξεις» 

 ι. Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α΄ 96 / 12 Μαϊ 20) «Βελτίωση της Μετανα-
στευτικής Νομοθεσίας, Τροποποίηση Διατάξεων των Νόμων 
4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και 
Άλλες Διατάξεις» 
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 ια. Το Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας 
 ιβ ΦΕΚ Α΄ 42 / 25 Φεβ 20 «Κατεπείγοντα Μέτρα Αποφυγής και 

Περιορισμού της Διάδοσης Κορωνοϊού». 
 ιγ. ΦΕΚ Α΄ 68 / 20 Μαρ 20 «Κατεπείγοντα Μέτρα για την 

Αντιμετώπιση των Συνεπειών του Κινδύνου Διασποράς του 
Κορωνοϊού COVID-19, τη Στήριξη της Κοινωνίας και της 
Επιχειρηματικότητας και τη Διασφάλιση της Ομαλής Λειτουργίας 
της Αγοράς και της Δημόσιας 
Διοίκησης». 

 ιδ. Φ.900/72/413285/Σ.976/16 Απρ 20/ΑΣΔΥΔ/ΔΠΜ/7 
 ιε. Φ.600/94/679786/Σ.2041/23 Ιουν 20/ΓΕΣ/Γ1/4α 
 ιστ.   Φ.814/1287/748722/Σ.2552/23 Ιουν 20/ΓΕΣ/Γ3/4 
  
 1. Αφού ελήφθησαν υπόψη: 
 
  α. Τα (α),(γ) έως (ια) σχετικά, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο, που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες στο Δημόσιο. 
 
  β. Το (β) σχετικό που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξου-
σίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοικήσεως των Ενό-
πλων Δυνάμεων. 
 
  γ. Το άρθρο 96 του (ε) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
57 του (ι) ομοίου και ισχύει:  
 
   (1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος (12 Μαϊ 20) του (ι) νό-
μου και μέχρι τις 31 Δεκ 21, το Δημόσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις και 
οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν στις ενέργειες αρμοδιότητάς τους, που 
είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της απρόβλεπτης αύξησης των προσφυγι-
κών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης προσφυγικής - μεταναστευτι-
κής κρίσης, κυρίως στους τομείς της μεταφοράς, διαμονής, σίτισης, ασφάλειας, 
καθαριότητας και υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων και μεταναστών. 
 
   (2) Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), δύναται κατά πα-
ρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ή να 
συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμή-
θειας αγαθών ή μισθώσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύ-
πτουν από την αύξηση των μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών, ιδίως σχετικά 
με την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση, μετατροπή και λειτουργία των δομών της 
παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016, των Προαναχωρησιακών Κέντρων 
Κράτησης Αλλοδαπών, καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου. Η διαδι-
κασία σύναψης των προηγούμενων συμβάσεων δύναται, λαμβανομένων υπόψη 
και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, 
να διενεργείται, ανεξαρτήτως ποσού, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού για την αντιμετώπιση της έκτακτης και απρόβλεπτης 
αύξησης των προσφυγικών - μεταναστευτικών ροών και της συνακόλουθης επι-
δείνωσης της προσφυγικής - μεταναστευτικής κρίσης, και στο μέτρο που αυτό εί-
ναι αναγκαίο, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. 
 
  δ. Το άρθρο 32 του (στ) σχετικού, με το οποίο καθορίζονται οι περι-
πτώσεις κατά τις οποίες είναι δυνατή η χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση 
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χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από τις αναθέτουσες αρχές (ΑΑ) και συγκεκριμέ-
να την περίπτωση της παραγράφου  2γ του εν λόγω άρθρου, για προμήθεια που 
αφορά στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανά-
γκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι 
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 
 
  ε. Τα (ιβ) και (ιγ) σχετικά, με τα οποία προβλέπονται συγκεκριμένα 
κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, ενώ κα-
θορίζονται αντίστοιχα επιπρόσθετα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοι-
νωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.  
 
  στ. Το (ιδ) σχετικό, με το οποίο η αναθέτουσα αρχή (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) 
προέβη στην συγκρότηση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων για τις συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
221 του (στ) όμοιου.  
 
  ζ. Τη (ιε) σχετική εντολή διενέργειας προμήθειας του ΓΕΣ/Γ1 
(ΔΥΔΜ), για τη σύναψη σύμβασης, προμήθειας 4 μεταφερόμενων - ταχείας ανά-
πτυξης υποδομών ασφαλείας Τύπου II, για τη κάλυψη ανάγκης του θέματος κα-
θώς και της γνωστοποίησης στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), των υποψηφίων οικο-
νομικών φορέων που συμμετείχαν σε έρευνα αγοράς για την εν λόγω προμήθεια. 
 
  η. Τη (ιστ) σχετική διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο υλοποίησης της 
προμήθειας του θέματος. 
 
 2.     Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε 
 
τους παρακάτω οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με το (ιε) σχετικό: 

 

Α/Α 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟ-

ΡΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝ-

ΣΗ 

α. ARMAGON CONSULTING LTD  sd@armagonconsulting.com 

β. BLUE WHITE ROBOTICS  alfi@bw-robotics.com 

γ. CIS CYBER TECHNOLOGIES Ltd yoav@cis-tech.eu 

δ. KLEISTRO info@kleistro.com 

ε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΒΕ 

info@isembel.gr 

στ. ELMON  (www.elmon.com) john@elmon.com,  

ζ. GREEKROTORS  info@myhelis.com 

η. NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ. AE info@northaegeanslops.gr 

θ. IDEAGENESIS info@ideagenesis.gr 

ι. ΚΙΒΟ kibocabins@gmail.com 

ια. NORDETO EE info@nordeto.com 

ιβ. PASS DEFENCE ΜΕΠΕ info@defence.gr 

ιγ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ info@siamidis.gr 

 
      Αριθμός Πρόσκλησης: 70-2020 

 
να συμμετάσχουν στη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυ-

mailto:info@isembel.gr
mailto:john@elmon.com
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ξης, για την προμήθεια 4 μεταφερόμενων - ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφα-
λείας Τύπου II, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών (απαιτήσεων παροχής υπηρε-
σιών ασφαλείας στις δομές και στα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων, 
στους λοιπούς χώροι επιτήρησης, κ.λπ.) για την εκτέλεση της αποστολής των Μο-
νάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της 
προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευ-
τικής / προσφυγικής ροής., προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους τετρακοσίων 
ενενήντα χιλιάδων ευρώ (496.000,00 €) με ΦΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στο Παράρτημα «Α», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομι-
κή άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με 
το άρθρο 86 (Κριτήρια ανάθεσης) του (στ) σχετικού (ν.4412/2016), η οποία εκτιμά-
ται βάσει κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβα-
σης του θέματος (Παράρτημα Ι του πρόσκλησης), με τις επιφυλάξεις του άρθρου 
88 (Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) και τα κατά περίπτωση διαλαμβανόμενα στο 
άρθρο 90 (Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές). 
 
 3. Η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας βαρύνει τον Π/Υ οικ. έτους 
2020, ΕΦ:1.011-701-00.000.00 και ΑΛΕ: 24-1.09-89.899 αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3 
(ΔΥΠΟΣΤΗ) και ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους τετρακοσίων ενενήντα έξι χι-
λιάδων ευρώ (496.000,00 €) με ΦΠΑ. 
 
 4. Αναθέτουσα Αρχή της παρούσας προμήθειας, είναι η Ανώτατη Στρατιω-
τική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ). 
 
 5. Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών - προσφορών (διαδικασία 
με διαπραγμάτευση) μέχρι στίς 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ 
(καταληκτική ημερομηνία), στη Γραμματεία του ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (Διεύθυνση: Π. 
Ράλλη 1 Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3483015/210 3459946, FAX: 210-
3454603). 

 
 6. H αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα διενεργηθεί στις 13 
Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, ενώπιον της Επιτροπής Διενέρ-
γειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ). 
 
 7. Το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμά-
τευση, έχει όπως στο Παράρτημα «Α». 
 
 8. Τα έγραφα της σύμβασης, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, Π. Ράλλη 1, Ρούφ, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103483015, κατά τις 
εργάσιμες ώρες 08:00 έως 14:00, στην τιμή των δεκαπέντε ευρώ (15,00€) ανά α-
ντίγραφο με κατάθεση στο λογαριασμό (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-
417, στην Τράπεζας Eurobank, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αι-
τιολογία «Κόστος εγγράφων σύμβασης προμήθειας «4 μεταφερόμενων - ταχείας 
ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας Τύπου II». 
 
 9. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο 
μέχρι 6 ημέρες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απα-
ντώνται αντίστοιχα. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ/4ε (Τμήμα Διαβιβά-
σεων), Τηλέφ. επικοινωνίας (+30) 2103483015, Fax: (+30) 2103454603. 
  
 10. Υπεύθυνος αξιωματικός συντονιστής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, για την εν λόγω 
προμήθεια, ορίζεται ο Σχης (ΥΠ) Αναστάσιος Μαυρομάτης. 
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 11. Χειριστής θέματος: Τχης (ΔΒ) Παναγιώτης Τζανετάκος, Επιτελής 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε, τηλέφ.: 210-348-3015. 
 
 Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος  
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς 
  
  
  
Ταγματάρχης (ΔΒ) Παναγιώτης Τζανετάκος  

Επιτελής ΔΠΜ/4ε  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαπραγμάτευση Χωρίς Προηγούμενη Δημοσί-

ευση Προκειμένου να Συναφθεί Σύμβαση για την προμήθεια 4 μεταφερόμε-
νων - ταχείας ανάπτυξης υποδομών ασφαλείας Τύπου II προς Κάλυψη Κα-
τεπείγουσας Ανάγκης Οφειλόμενης σε Γεγονότα Απρόβλεπτα για την Αναθέ-
τουσα Αρχή, Εξαιτίας της Αδήριτης και Επείγουσας Ανάγκης Ανάσχεσης των 
Αυξημένων Προσφυγικών Ροών   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Αποδέκτες για Ενέργεια   
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο  
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ   
Αποδέκτες για Πληροφορία   
ΓΕΣ/Γ1/4α - Γ3 - Γ4 ΝΑΙ - 
ΓΕΣ/ΔΕΔ – ΔΠΖ   ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ ΝΑΙ - 
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4ε-ΔΕΠΥ ΝΑΙ ΝΑΙ 
Φ.Υ. (ΑΠ 70/20) ΝΑΙ ΝΑΙ 
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