
 

./. 

ΠΡΟ  :   8 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 

                «VIII ΜΠ ΖΠΔΗΡΟΤ» 

  Πίλαθαο Απνδεθηώλ  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 
                 Σειέθ.(Δζση.):6835 
ΚΟΙΝ   :     Φ.600.163/6/32377 
   .1742 
             Ησάλληλα, 29 Απξ 20 
   πλεκκέλα: Όπσο Πίλαθαο  

Απνδεθηώλ 
 
ΘΔΜΑ :  Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο Αλνηθηνύ 

Γηαγσληζκνύ Πξνκήζεηαο Νσπώλ Οπσξνθεπεπηηθώλ) 
                   
ΥΔΣ  : α. Ν.3548/2007 «Καηαρώξηζε Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ 
   Γεκνζίνπ ζην Ννκαξρηαθό  θαη  Σνπηθό  Σύπν  θαη  Άιιεο 
   Γηαηάμεηο»    
  β. ΚΤΑ 2/8/2008  (ΦΔΚ  2441/2 – 12 - 2008)  «Καζνξηζκόο  Σηκήο 
                          Γεκνζηεπκάησλ ζηνλ Σύπν» 
  γ.    Φ.830/67/858522/.6092/20 Ηνπι 12/ΓΔ/ΓΟΗ/3α  
  δ.    Ν.4412/2016  «Γεκόζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηώλ  θαη 
                          Τπεξεζηώλ» 
  ε.  Φ.462/1/223804/.2073/11 Οθη 16/ΓΔ/ΓΔΝΓΖ/5ν 
  ζη.   ΦΔΚ Β΄ 879/13 – 03 - 2018 «Καζνξηζκόο  Hκεξήζησλ θαη 
   Eβδνκαδηαίσλ  Ννκαξρηαθώλ θαη Σνπηθώλ Δθεκεξίδσλ πνπ 
   Έρνπλ  ηε Γπλαηόηεηα Καηαρώξεζεο Γεκνζηεύζεσλ ησλ 
   Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» 
 

 1. αο γλσξίδνπκε όηη ε 8 Μεραλνπνηεκέλε Σαμηαξρία (8 Μ/Π ΣΑΞ), 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην (δ) ζρεηηθό, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηθηνύ 
δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα: 
 

«Νσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ - 
Τπεξεζηώλ ηεο  (Λέζρεο Αμησκαηηθώλ, ηξαηησηηθό Πξαηήξην) πνπ εδξεύνπλ 

ζηνπο Γήκνπο Ισαλληηώλ, Πσγσλίνπ, Κόληηζαο, Φηιηαηώλ θαη Άξηαο» 
 
 2. Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ΄ αξηζ. 
01/2020 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν 
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη 
παξαθαινύµε: 
 
  α. Σα Δπηκειεηήξηα – σκαηεία – ύλδεζκνη λα κεξηκλήζνπλ ώζηε 
λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα κέιε ηνπο, κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε 
ζπκκεηνρή ζ’ απηόλ θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο αλαθνίλσζεο ζηνλ 
Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ζηε Γηεύζπλζή καο (8ε ΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ, Πιαηεία Αλδξέα 
Παπαλδξένπ, Ησάλληλα ΣΚ 45221, ηει. 2651086835, e-mail: str-viii-mp@army.gr). 
 
  β. Σηο εκεξήζηεο λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο «ΠΡΧΗΝΑ ΝΔΑ», «ΖΥΧ 
ΣΖ ΑΡΣΑ», «Ζ ΘΔΠΡΧΣΗΚΖ» θαη ηελ εβδνκαδηαία λνκαξρηαθή εθεκεξίδα 
«ΣΑ ΝΔΑ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ»: 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΑΓΑ: Φ1ΓΥ6-ΒΟ9 
ΑΓΑΜ: 20PROC006645483 (04-05-20) 
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   (1) Να δεµνζηεύζνπλ ην ζπλεµµέλν θείµελν ηελ 14 Ματ 20 θαη 
ζε πεξίπησζε πνπ δελ θπθινθνξεί απηή ηελ εµέξα, ε δεµνζίεπζε λα γίλεη ηελ 
επόµελε εκέξα (γηα ηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο)/επόκελε εβδνκάδα (γηα ηελ 
εβδνκαδηαία εθεκεξίδα). Καηά ηε δεµνζίεπζε: 
 
    (α) Να ρξεζηµνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6 θαη µόλν ζε 
πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ Νν 8. 
 
    (β) Οη ηίηινη ηεο δεµνζίεπζεο λα θαηαιαµβάλνπλ ρώξν όρη 
αλώηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι. 
 
    (γ) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο πξνθήξπμεο δε ζα 
ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά. 
 
   (2) Να εθδόζνπλ ηηµνιόγην µε ηηο ηηµέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
(β) ζρεηηθό, ζπλνδεπόκελν από 3 θύιια ηνπ ηεύρνπο ηεο εθεκεξίδαο όπνπ έγηλε ε 
δεκνζίεπζε, αλαιπηηθό ινγαξηαζκό ηξαπέδεο θαη βεβαίσζε αξµόδηνπ 
πξαθηνξείνπ γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο, κε ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία ηηκνιόγεζεο: 
    
    8Ο ΣΑΓΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (8 ΣΤΠ) 
    τρατόπεδο «ΤΠΣΓΟΤ ΚΑΣΙΜΗΣΡΟΤ ΥΑΡ.» 
    ΣΚ: 455 00 
    Ιωάννινα 
    ΑΦΜ: 090153025 
    ΔΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ 
    
 3. To 8 TYΠ αθνύ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά, λα πξνβεί έγθαηξα ζηε 
ζύληαμε θαη εμαγνξά ησλ ζρεηηθώλ δαπαλώλ δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηηο 
εθεκεξίδεο, αηηνύκελνο ην αλαγθαίν πνζό από ηε ΓΟΗ/8 Μ/Π ΣΑΞ. 
 
 4. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΓΔ (www.army.gr).   
 
 5. Σέινο, νη Γήµνη Ησαλληηώλ, Άξηαο θαη Φηιηαηώλ παξαθαινύληαη όπσο 
αλαξηήζνπλ ηε ζπλεµµέλε πξνθήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο, γηα ηελ 
επξύηεξε ελεµέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
 
 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σαγκαηάξρεο Παγώλα Μπνπηζηθνύδε, 
Σκεκαηάξρεο IΗ Σκήκαηνο 4νπ Δπηηειηθνύ Γξαθείνπ 8 Μ/Π ΣΑΞ, ηει.: 2651086835                           
e-mail: str-viii-mp@army.gr. 

 
  Σαμρνο Υξήζηνο ηόξεληαο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν  Γηνηθεηήο 
   
   
Σρεο (ΔΜ) Παγώλα Μπνπηζηθνύδε   
Σκρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ   

http://www.army.gr/
mailto:str-viii-mp@army.gr
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 

 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 
8 ΣΤΠ - 
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο,  
Αθαδεκίαο 7 ΣΚ 10671, Αζήλα, e-mail: 
keeuhcci@uhc.gr  

1 πξνθήξπμε 

Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ, 
Αθαδεκίαο 7,  ΣΚ 10671, Αζήλα, info@acci.gr  

-//- 

Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Μεηξνπόιεσο 
12-14, ΣΚ 10563, Αζήλα, ηειέθ. 2132141874, e-mail: 
oee@oe-e.gr 

-//- 

Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Hπείξνπ (6ν ΠΣ), 
Ναπνιένληνο Εέξβα 28-30 (3νο Όξνθνο), ΣΚ 453 32, 
Ησάλληλα, ηει. 2651070400, ΦΑΞ 2651072194, e-mail: 
oee6pt@oe-e.gr  

-//- 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Ισαλλίλσλ, Πνύηεηζε 14, ΣΚ 
453 33, Ησάλληλα, ηειέθ. 2651026273, ΦΑΞ 
2651025179, e-mail: info@cci-ioannina.gr 

-//- 

Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο, Γσδώλεο 47, ΣΚ 
481 00, Πξέβεδα, ηει. 2682029414, ΦΑΞ: 2682029283, 
e-mail: info@prevezachamber.gr 

-//- 

Eκπνξηθό Δπηκειεηήξην Άξηαο, Κ.Αηησινύ & 
Πξηνβόινπ, Άξηα, ηει 2681028728, 78654, ΦΑΞ: 
2681078654, e-mail: epimarta@otenet.gr 

-//- 

Eκπνξηθό Δπηκειεηήξην Θεζπξσηίαο, Αγ. 
Απνζηόισλ 5, ΣΚ 461 00, Ζγνπκελίηζα,     ηει. 
2665029480, 29488, ΦΑΞ: 2665029489, e-mail: cci@e-
thesprotias.gr 

-//- 

Γήκνο Ισαλληηώλ,   Πιαηεία Παπαλδξένπ 5, ΣΚ 452 
21, Ησάλληλα, ηειέθ. 2651361100, ΦΑΞ 2651075739, e-
mail: pressioanniton@gmail.com 

-//- 

Γήκνο Άξηαο, Πεξηθεξεηαθή Οδόο & Απμεληίνπ, Αξηα 
ΣΚ 47100, ηειέθ. 2681362101, e-mail: dimos@arta.gr  

-//- 

Γήκνο Φηιηαηώλ,  Eι. Βεληδέινπ 8 , Φηιηάηεο Ν. 
Θεζπξσηίαο, ηειέθ. 2664360100, e-mail: 
info@filiates.gr 

-//- 

Eθεκεξίδα «ΠΡΧΙΝΑ ΝΔΑ», ηξ. Παπάγνπ 36, Ησάλληλα, 
ηει. 2651026296, ΦΑΞ: 2651020067, e-mail: 
proinanea@proinanea.gr 

-//- 

Δθεκεξίδα «ΗΥΧ ΣΗ ΑΡΣΑ», Άξηα, ΣΚ 47100, 
ηειέθ.2681027940, 79442, e-mail: ixoartas@gmail.com  

-//- 

Δθεκεξίδα «Η ΘΔΠΡΧΣΙΚΗ, Διεπζεξίαο 28, 
Ζγνπκελίηζα, ηειέθ. 26650022319, e-mail: 
thesprot@gmail.com  

-//- 

Δθεκεξίδα «ΣΑ ΝΔΑ ΣΗ ΗΠΔΙΡΟΤ», Είλε 7, ΣΚ.45444, 
Ησάλληλα, ηειέθ. 2651022044, e-mail:  

-//- 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:info@acci.gr
mailto:oee6pt@oe-e.gr
mailto:info@cci-ioannina.gr
mailto:info@prevezachamber.gr
mailto:epimarta@otenet.gr
mailto:cci@e-thesprotias.gr
mailto:cci@e-thesprotias.gr
mailto:pressioanniton@gmail.com
mailto:dimos@arta.gr
mailto:proinanea@proinanea.gr
mailto:ixoartas@gmail.com
mailto:thesprot@gmail.com


- 4 - 

 
./. 

 
 
 
 

 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία   
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ (e-mail:gesdendhs5@army.gr) 1 Πξνθήξπμε κε 

πλνδεπηηθή Φόξκα 
Αλάξηεζεο 

Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ)                   - 

8 Μ/Π ΣΑΞ/2ν ΔΓ - 4ν ΔΓ – ΓΟΗ               -  

583 Μ/Π ΣΠ 
584 Μ/Π ΣΠ 

                  - 
                  - 

628 Μ/Π ΣΠ                   - 

625 Μ/Π ΣΠ                   -  

8 ΔΑΝ                   - 

ΛΑΦ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ                   - 

ΛΑΦ ΚΟΝΗΣΑ                   - 

ΛΑΦ ΦΗΛΗΑΣΧΝ                   - 

Π ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ                   - 



 

./. 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ 
NΧΠΧΝ ΟΠΧΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΧΝ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ 

ΜΟΝΑΓΧΝ – ΤΠΗΡΔΙΧΝ (ΛΔΥΔ, ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΟ ΠΡΑΣΗΡΙΟ) ΣΗ 8 Μ/Π 
ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ, ΠΧΓΧΝΙΟΤ, 

ΚΟΝΙΣΑ, ΦΙΛΙΑΣΧΝ ΚΑΙ ΑΡΣΑ 
 

Πξνθήξπμε ππ’ αξηζ. 01/2020 

 
1. Αλαζέηνπζα αξρή: 

 
  8 ΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ. 

 
2. Δίδνο Γηαγσληζµνύ : Αλνηρηόο Γηαγσληζµόο ζύµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ             
Ν.4412/2016. 
 
3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζµνύ: Πξνκήζεηα λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ γηα ηηο 
αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ – Τπεξεζηώλ (Λέζρεο, ηξαηησηηθό Πξαηήξην) ηεο 8 Μ/Π 
ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ πνπ εδξεύνπλ ζηνπο Γήκνπο Ησαλληηώλ, Πσγσλίνπ, Κόληηζαο, 
Φηιηαηώλ θαη Άξηαο.  
 
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δελ 
δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε 
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε – 
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε 
εθαηόλ ηξηάληα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ επξώ (134.200,00 €). 
 
5. Γηεύζπλζε γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εµέξεο θαη ώξεο από ηε 
8 Μ/Π ΣΑΞ, Πιαηεία Αλδξέα Παπαλδξένπ, Ησάλληλα ΣΚ 45221, e-mail: str-viii-
mp@army.gr 
 
6. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζµνύ : 

 
α. Ο δηαγσληζµόο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο 

ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεµνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), 
µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. 
 

β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε 
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ (ζπζηεκηθόο αξηζκόο δηαγσληζκνύ: 91507). 

 
γ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε 

Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, νξίδεηαη ε 07 Ινπλ 2020, 
εµέξα Κπξηαθή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, 
δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεµα. Ο ρξόλνο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, βεβαηώλεηαη απηόµαηα από ην ζύζηεµα µε ππεξεζίεο 
ρξνλνζήκαλζεο. Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνύ, 
ζα γλσζηνπνηνύληαη απηόµαηα, µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΖΓΖ. 

 

mailto:str-viii-mp@army.gr
mailto:str-viii-mp@army.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δ. Χο εκεξνκελία ειεθηξνληθήο δηεμαγσγήο ηεο 1εο Φάζεο ηνπ 
δηαγσληζκνύ (Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο) 
νξίδεηαη ε 11 Ινπλ 20 θαη ώξα 09:00. 

 
ε. ε πεξίπησζε ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ή 

άιινπ αλππέξβιεηνπ θσιύκαηνο, νθεηιόµελνπ ζε γεγνλόηα µε δπλάκελα λα 
πξνβιεθζνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, ε Σαμηαξρία ζα πξνρσξήζεη ζε κεηάζεζε θάζε 
δεκνζηεπκέλεο πξάμεο ηεο, θαηαξράο γηα δηάζηεκα 7 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη 
ζε ππέξβαζε ηνπ ππόςε θσιύκαηνο, κε λεόηεξε απόθαζε, αλεξηεκέλε ζην 
ΔΖΓΖ. 
 
 

7. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη κόλν βάζεη ηηκήο, ήηνη ην κεγαιύηεξν 
πνζνζηό έθπησζεο % επί ηνπ πεξηνδηθά εθδηδόκελνπ δειηίνπ κέζεο 
(απνθνξνινγεκέλεο) ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο λσπώλ νπσξνθεπεπηηθώλ ηεο 
αξκόδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο (Ησαλλίλσλ – Θεζπξσηίαο – Άξηαο) ζηελ νπνία 
αλήθεη γεσγξαθηθά ε εμππεξεηνύκελε Μνλάδα – Αλεμ. Τπνκνλάδα – Τπεξεζία 
ηεο 8 Μ/Π ΣΑΞ, ην νπνίν (πνζνζηό) ζα είλαη εληαίν γηα ην ζύλνιν ησλ πξνο 
πξνκήζεηα πξντόλησλ. 
 
8. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, µε 
δηθαίσµα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύµβαζεο γηα 2 επηπιένλ εμάκελα, θαηόπηλ 
ζύκθσλεο γλώκεο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. 
 
9. Σα έμνδα δεµνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηελ ηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ κε 
ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
ζπλνιηθνύ ύςνπο  2.684€ (αλαιπόκελε ζε επηκέξνπο πνζά ιόγσ δπλαηόηεηαο 
θαηαλνκήο ηεο ζύκβαζεο) ελώ ν κεηνδόηεο γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 
νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 8 Μ/Π ΣΑΞ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο ύςνπο 6.710€.  Αλαιπηηθά ην ύςνο ηεο εθάζηνηε εγγύεζεο ηεο 
ζύκβαζεο αλά Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Ησάλληλα – Θεζπξσηία – Άξηα), όπσο ζην 
πιήξεο θείµελν ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
11. Απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθό Σύπν: ηελ 14 Ματ 2020. 
 
 
 

Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
 

Σαμρνο Υξήζηνο ηόξεληαο  
Γηνηθεηήο 

 

 


