
    
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: ΨΠΞΜ6-995   
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ΠΡΟΣ:         8η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
          «VIII Μ/Π ΗΠΕΙΡΟΥ» 
  Πίνακας Αποδεκτών     4οΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
          Τηλέφ.(Εσωτ.) 6835 
KOIN:         Φ.600.163/3/11558 
          Σ.1094 
          Ιωάννινα,14 Μαρ 22 
          Συν: Μία (1) προκήρυξη 
 
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού) 
 
ΣΧΕΤ: α. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 

Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις», Άρθρα 66 και 77, 
όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10. 
2015) 

 β. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2022 

 
 Σας γνωρίζουμε ότι η 8η Μ/Π ΤΑΞ θα προβεί στη διενέργεια, ανοικτού 
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια: 

 
«Νωπών Κρεάτων και παρασκευασμάτων αυτών, προς κά-

λυψη αναγκών συσσιτίου Μονάδων περιοχής ευθύνης της 8ης Μηχανοποιη-
μένης Ταξιαρχίας (8ης Μ/Π ΤΑΞ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας διακοσίων 
τριάντα ένα χιλιάδων ευρώ (231.000,00€), χωρίς ΦΠΑ». 

 
Κατόπιν τούτων, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 01/2022 

προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) που αφορά στον υπόψη δια-
γωνισμό και παρακαλούμε: 

 
Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη (υ.τ.α.), 

για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
Τα Επιμελητήρια, όπως μεριμνήσουν να λάβουν γνώση έγκαιρα τα μέλη 

τους, με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την τοιχοκόλληση της 
συνημμένης προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεών τους.  

 
Ο Δήµος Ιωαννιτών παρακαλείται να αναρτήσει τη συνηµμένη προκήρυ-

ξη στους χώρους ανακοινώσεών του, προς ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερο-
μένων. 
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 Χειριστής Θέματος: Υπολοχαγός (ΥΠ) Σωτήριος Φασούλας, Βοηθός 4ου Επι-
τελικού Γραφείου 8ης Μ/Π ΤΑΞ, τηλ.2651086835. 
 

 Ταξχος Χρήστος Σιόρεντας 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  
Υπλγος (ΥΠ) Σωτήριος Φασούλας  
4ο ΕΓ/ΙΙ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Πούτετση 14, ΤΚ 
453 33, Ιωάννινα, τηλέφ. 2651026273, ΦΑΞ 2651025179, 
e-mail: info@cci-ioannina.gr 
Εμπορικό Επιμελητήριο Πρέβεζας, Δωδώνης 47, ΤΚ 481 
00, Πρέβεζα, τηλ. 2682029414, ΦΑΞ: 2682029283, e-mail: 
info@prevezachamber.gr 
Eμπορικό Επιμελητήριο Άρτας, Κ.Αιτωλού & Πριοβόλου, 
Άρτα, τηλ 2681028728, 78654, ΦΑΞ: 2681078654, e-mail: 
epimarta@otenet.gr 
Eμπορικό Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Αγ. Αποστόλων 5, 
ΤΚ 461 00, Ηγουμενίτσα, τηλ. 2665029480, 29488, ΦΑΞ: 
2665029489, e-mail: cci@e-thesprotias.gr 
Δήμος Ιωαννιτών, Πλατεία Παπανδρέου 5, ΤΚ 452 21, 
Ιωάννινα, τηλέφ. 2651361100, ΦΑΞ 2651075739, e-mail: 
pressioanniton@gmail.com 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ(e-mail: gesdendhs5@army.gr) 
Γ’ ΣΣ/Β2 
8 Μ/Π ΤΑΞ/2ο ΕΓ - 4ο ΕΓ – ΔΟΙ  
583 Μ/Π ΤΠ 
584 Μ/Π ΤΠ 
628 Μ/Π ΤΠ 
625 Μ/Π ΤΠ 
8 ΕΑΝ 
ΣΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 



 

./. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 8ης Μ/Π ΤΑΞ 

 
Προκήρυξη  υπ’ αριθ. 01/2022 

 
1. Αναθέτουσα αρχή: 8η ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ (8η Μ/Π ΤΑΞ). 

 
 2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός Δια-
γωνισμός σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

 3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια Νωπών κρεάτων, προς κά-
λυψη αναγκών Μονάδων περιοχής ευθύνης της 8ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας 
(8ης Μ/Π ΤΑΞ). 
 
 4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν 
δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη δυνά-
μενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων, προ-
τίμηση εξυπηρετούμενου προσωπικού, δημιουργία – διάλυση Μονάδων κλπ. Η 
εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε διακόσια τριάντα ένα χιλιάδες ευρώ 
(231.000,00€), χωρίς ΦΠΑ. 
 
 5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών: Τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από την 8η Μ/Π ΤΑΞ/4οΕΓ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, τηλέφωνο: 26510-
86835. 
 
 6. Χρονικές προθεσμίες διαγωνισμού: 
 

 α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
μας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

 β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί 
σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)  στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑ: ΨΠΞΜ6-995 και  ΑΔΑΜ: 22PROC010232466 2022-03-18.  
  
 
 

 γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδι-
κτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 03 Απρ 22, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 23:59. Με 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 χρονοσήμαν-
σης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε  τη διαδικασία  του διαγωνισμού, θα γνω-
στοποιούνται αυτόματα, µέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ. 
 

δ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνι-
σμού (Έλεγχος υποφακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς 
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Συμμετεχόντων) ορίζεται η 07 Απρ 22  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. 
 

ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλ-
λου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα µη δυνάμενα να προ-
βλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υπο-
στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ταξιαρχία θα 
προχωρήσει σε μετάθεση κάθε δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα 
επτά (7) ημερολογιακών ημερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, µε νεό-
τερη απόφαση, αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 7. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη τιμή της 
συνολικής ετήσιας προμήθειας συνόλου ομάδων ειδών και με συνολική εκτιμώμε-
νη αξία διακοσίων τριάντα ένα χιλιάδων ευρώ (231.000,00€), χωρίς ΦΠΑ . 
 
 8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή είναι διάρκειας ενός (1) έ-
τους, µε δικαίωμα παράτασης ισχύος της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. 
 
 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομί-
σουν µε την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
σύμφωνα με την προσθήκη «1/Β» της διακήρυξης 01/2022. 

 
        Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 
 

    Ταξχος Χρήστος Σιόρεντας 

Διοικητής 
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