
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
 

 
ΠΡΟΣ  :   ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
                «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
 Πίνακας Αποδεκτών  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                Τηλέφ. 8341241 
ΚΟΙΝ   :     Φ.600.163/1/10072 
   Σ.23 
             Καβάλα,31 ∆εκ 18 
   Συνηµµένα:1 Προκήρυξη  

 
ΘΕΜΑ :   ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού) 
   

  ΣΧΕΤ :   α.  ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισµός Τιµής     
∆ηµοσιευµάτων στον Τύπο» 
                    β.   Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπη- 
ρεσιών» 
                    γ. ΥΑ 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/11-08-2017) «Καθορισµός 
Ηµερήσιων και Εβδοµαδιαίων Εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 
Καταχώρησης   ∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του  ∆ηµοσίου»   
 
                    1.   Σας γνωρίζουµε ότι η Μεραρχία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στο (β) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού, που θα αφορά στην προµήθεια: 
 
  «Νωπών κρεάτων-πουλερικών και παρασκευασµάτων αυτών, 
για τις ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων των ΠΕ Καβάλας – ∆ράµας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το 
ΚΑΑΥ Ν.Περάµου, υπό τις προυποθέσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη)» 
 

2.   Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ 
αριθ. 01/2019 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό 
κείµενο προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και 
παρακαλούµε: 

 
        α. Τα Επιµελητήρια, να µεριµνήσουν: 
 

(1) Ώστε να λάβουν  έγκαιρα  γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την   
ευρεία συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. 
 

(2) Για  την τοιχοκόλληση της συνηµµένης προκήρυξης στους πί- 
νακες ανακοινώσεών τους. 

 
(3)  Για την  αποστολή  των  βεβαιώσεων κοινοποίησης στη διευ- 

θυνσή µας (ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, e-
mail: xxtum@army.gr). 
  

     β.      Τo έντυπo µέσo (εφηµερίδα) : 
 

         (1)  Να δηµοσιεύσει την συνηµµένη προκήρυξη την 08 Ιαν 
19 και σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ηµέρα, η δηµοσίευση να 
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γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση: 
 

         (α)     Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε 
περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8. 

 
        (β)     Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν 

χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
 
        (γ)    Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης 

να µην υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 

        (2)    Να εκδώσει τιµολόγιο µε τις τιµές που καθορίζονται στο 
(α) όµοιο, συνοδευόµενο από 3 φύλλα του τεύχους της εφηµερίδας όπου έγινε η 
δηµοσίευση, αναλυτικό λογαριασµό τραπέζης και βεβαίωση αρµοδίου πρακτορείου 
για το ύψος της κυκλοφορίας της εφηµερίδας µε τα παρακάτω στοιχεία 
τιµολόγησης : 

 
 ΙΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΧΧ ΤΘΜ 
 Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ» 
 ΤΚ : 65404 
  ΑΦΜ : 090153025 
 ∆ΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

   3.       Η ΙΣ/ΧΧ ΤΘΜ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί 
έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δηµοσίευσης, αιτούµενη το 
αναγκαίο ποσό από τη ∆ΟΙ/XX ΤΘΜ. 
 
     4.   Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
                5.      Οι ∆ήµοι ∆ράµας και Καβάλας, παρακαλούνται  όπως αναρτήσουν 
τη συνηµµένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την καλύτερη και 
ευρύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων.  
 
                6.      Χειριστής θέµατος: Τχης (ΕΜ) Χριστόφορος Νάσος , Επιτελής 4ου 
ΕΓ/2, τηλ.: 2510461241, φαξ: 2510461260, e-mail: xxtum@army.gr . 

 
 
 

                                                               Υπτγος Σπύρος-Γεράσιµος Ρώσσης 
Ακριβές Αντίγραφο                                                        ∆ιοικητής 
  
  
Τχης (ΕΜ) Χριστόφορος Νάσος  
       Επιτελής 4oυ ΕΓ/2  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδηµίας 7, ΤΚ 10671, 
τηλ: 210 3387104, Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr    
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ Λ. Λαµπριανίδη 
40, ΤΚ 66100, ∆ράµα, email: ccidrama@dramanet.gr   
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Οµονοίας 50, 
ΤΚ 65302, Καβάλα, email: info@chamberofkavala.gr     
Εφηµερίδα «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ», Παύλου Μελά 24 ΤΚ 65302 Καβάλα, φαξ: 
2510-223339, τηλ: 2510 223348, taxydrom@otenet.gr  
∆ήµος ∆ράµας, info@dimosdramas.gr 
∆ήµος Καβάλας, press@kavala.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Γ’ΣΣ/ ∆Υ∆Μ - ∆ΟΙ  
∆’ ΣΣ/∆Υ∆Μ – ∆ΟΙ  
ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ-∆ΟΙ 
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ 
ΙΣ/ΧΧ ΤΘΜ 
ΣΠ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΛΑΦ ∆ΡΑΜΑΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2019 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ – ∆ΡΑΜΑΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, ΥΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ)» 

                  
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 
 
          ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 

 
2. Είδος ∆ιαγωνισµού: Ανοικτός διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/16. 
 
3. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια νωπών κρεάτων - πουλερικών 
για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων 
Υποµονάδων των ΠΕ Καβάλας – ∆ράµας (εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ 
Ν.Περάµου). 
 
4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών δεν 
δύνανται να υπολογισθούν µε ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν µελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναµη 
προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα 
ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) περίπου. 
 
5. ∆ιεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, 
τηλέφωνο: 2510-461241, φαξ: 2510-461260, email: xxtum@army.gr . 
 
6. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού: 

 
α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

 
β. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε 

ηλεκτρονική (pdf) µορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
γ. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 10 Φεβ 19, 
ηµέρα Κυριακή και ώρα 23:59. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του 
διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται αυτόµατα, µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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 δ. Ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισµού (Έλεγχος 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής -Τεχνικής Προσφοράς), ορίζεται η 14 Φεβ 19, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10:00. 

 
 ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή 
άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος, οφειλόµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να 
προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού, η Μεραρχία θα προχωρήσει σε µετάθεση κάθε 
δηµοσιευµένης πράξης της, καταρχάς για διάστηµα επτά (7) ηµερολογιακών 
ηµερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύµατος, µε νεότερη απόφαση, 
αναρτηµένη στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας θα αποτελέσει  η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά τιµής σε κάθε είδος ξεχωριστά. 
   
8. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, 
µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 1 επιπλέον εξάµηνο, 
µονοµερώς από την Υπηρεσία και 1 εξαµήνου κατόπιν συµφωνίας και των 2 
συµβαλλόµενων µερών.  
 
9. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν, 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους 2% επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ (ήτοι 2.000 €), ενώ ο µειοδότης για υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης οφείλει να προσκοµίσει στην ΧΧ ΤΘΜ, εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ύψους 5% επί της εκτιµώµενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ 
(ήτοι 5.000 €). Λεπτοµέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται 
στους όρους του διαγωνισµού. 
 
11. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού µε τους Γενικούς και 
Ειδικούς όρους θα αναρτηθεί στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜ∆ΗΣ» την   ∆ευτέρα 
07 Ιαν  19. 
 
                                                                          Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
                                                                       

 
                                                                Υπτγος Σπύρος-Γεράσιµος Ρώσσης 
Ακριβές Αντίγραφο                                                     ∆ιοικητής 
  
  
Τχης (ΕΜ) Χριστόφορος Νάσος  
       Επιτελής 4oυ ΕΓ/2  
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