
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   
 
ΠΡΟΣ: 32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
                Πίνακας Αποδεκτών «ΜΟΡΑΒΑΣ» 
                 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
ΚΟΙΝ.: Τηλεφ. (Εσωτ.) 6611 
 Φ.600.163/38/14114 
 Σ. 3255 
 Βόλος,  08  Οκτ  18 
  
 

ΘΕΜΑ:     Διαγωνισμοί – Συμβάσεις 
 

ΣΧΕΤ : N.4412/16 
 

1.   Σας γνωρίζουμε ότι, η Ταξιαρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, 
που αφορά στην προμήθεια: 
 

«Ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου 
των Μονάδων, Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. 

Μαγνησίας» 
  

2.  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 
1/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο 
προς δημοσίευση, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε: 

 

α. Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους 
πίνακες ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών 
στη διεύθυνσή µας (32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ/4ο Επιτελικό Γραφείο, 
Στρατόπεδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», Ν.Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930). 

 

β.   Την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (Τμήμα Εμπορίου), για την 
ανάρτηση της συνημμένης διακήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων και την 
αποστολή σε μας του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης. 

 

γ. Τους Δήμους Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, όπως 
αναρτήσουν τη συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την 
ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
          3.  Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη του 
διαγωνισμού, παρακαλείται για την ανάρτησή της, στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 

          4.   Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου, Επιτελής 
32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ/3, τηλ: 2421086611. 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Ταξχος Ευάγγελος Παπαδόπουλος 
Διοικητής 

 

http://www.army.gr/
ΑΔΑ: ΩΔΤΤ6-30Ω





 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
521 ΤΠΖΝ 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου 
anapt.magn@thessaly.gov.gr 
Επιμελητήριο Ν. Μαγνησίας, Δημητριάδος 176,Βόλος,ΤΚ 38221 
info@c-magnesia.gr, τηλ: 2421094700, fax: 2421031211 
Επιμελητήριο Ν. Λάρισας, Παπακυριαζή 44, Λάρισα, ΤΚ 41222 
info@larisa-chamber.gr, τηλ: 2410255388, fax: 2410257522 
Επιμελητήριο Ν. Τρικάλων, Βενιζέλου 1, Τρίκαλα, ΤΚ 42100 
info@trikala-chamber.gr, τηλ: 2431024989, fax: 2431079738 
Επιμελητήριο Ν. Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα, ΤΚ 43100 
info@karditsacci.gr, τηλ: 2441022301, fax: 2441022238 
Δήμος Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38221 
dimosvolou@gmail.com 
Δήμος Λάρισας, Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222 
protokolo@larissa-dimos.gr 
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, ΤΚ 42100 
webpress@trikalacity.gr 
Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131 
municipality@dimoskarditsas.gov.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 
Ι ΜΠ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ 
505 ΤΠΖΝ 
ΣΠ ΒΟΛΟΥ 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
 

mailto:anapt.magn@thessaly.gov.gr
mailto:info@c-magnesia.gr
mailto:info@larisa-chamber.gr
mailto:info@trikala-chamber.gr
mailto:info@karditsacci.gr
mailto:dimosvolou@gmail.com
mailto:protokolo@larissa-dimos.gr
mailto:webpress@trikalacity.gr
mailto:municipality@dimoskarditsas.gov.gr
ΑΔΑ: ΩΔΤΤ6-30Ω





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΨΜ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
Προκήρυξη υπ’ αριθ. 01/2018 

 
1. Αναθέτουσα αρχή: 
 

32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 
 

2. Είδος Διαγωνισμού : Ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια ειδών ΚΨΜ  για τις ανάγκες των 
Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων του Ν. Μαγνησίας. 
 
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 δύναμη προσωπικού, ανάγκες 
της στρατιωτικής Υπηρεσίας κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται 
σε εκατόν εννέα χιλιάδες πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
(109.054,60€)  περίπου.  
 
5. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή 
πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», Ν.Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930, τηλέφωνο: 
24210-86611, email : gep32taxpn@gmail.com . 
 
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού : 

 
α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του 

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 (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 
γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 16 Νοε 18, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Ο 
χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του ΕΣΗΔΗΣ, βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ µε υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισμού, 
θα γνωστοποιούνται αυτόματα, µέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  
 

δ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα µη δυνάμενα να 
προβλεφθούν, η Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισμού χωρίς 
τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 4 του Ν.4155/2013. 
Οι χρονικές λεπτομέρειες που αφορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
καθορίζονται στο Άρθρο 2 των Ειδικών Όρων του διαγωνισμού. 

 
 

7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η προσφορά της 
χαμηλότερης τιμής σε κάθε είδος ξεχωριστά. 
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8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή (ή των προμηθευτών) θα είναι 
διάρκειας ενός (1) έτους, με τυχόν δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα 
έως και δύο (2) εξάμηνα μονομερώς από την Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και 
όρους. 
 
9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τη στρατιωτική Υπηρεσία.  
 
10. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς ΦΠΑ των κατηγοριών 
ειδών προς προμήθεια, για είδος ή είδη των οποίων θα υποβάλλουν προσφορά. 
Κάθε προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια ή μέρος 
αυτής, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, ύψους 5% επί της εκτιμώμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο των 
ειδών που θα του κατακυρωθούν. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές 
επιστολές καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του διαγωνισμού. 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Ταξχος Ευάγγελος Παπαδόπουλος 
Διοικητής 

ΑΔΑ: ΩΔΤΤ6-30Ω





 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Υπ’ αριθ. 01/2018 

 

 Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοιχτός 
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών ΚΨΜ για τις ανάγκες 
των Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων του Ν. Μαγνησίας. 
 

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η προσφορά της 
χαμηλότερης τιμής σε κάθε είδος ξεχωριστά και η συνολική εκτιμώμενη αξία της 
προμήθειας ανέρχεται στις εκατόν εννέα χιλιάδες πενήντα τέσσερα ευρώ και 
εξήντα λεπτά (109.054,60€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ. 

 

Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή (ή των προμηθευτών) θα είναι 
διάρκειας ενός (1) έτους, με τυχόν δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα 
έως και δύο (2) εξάμηνα μονομερώς από την Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και 
όρους. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, 
ορίζεται η 16  Νοε  18 και ώρα 12:00. 
 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου 
ανυπέρβλητου κωλύματος, η Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του 
διαγωνισμού χωρίς τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. Οι χρονικές λεπτομέρειες που 
αφορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθορίζονται στο Άρθρο 2 των Ειδικών 
Όρων του διαγωνισμού. 

 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο 
«ΣΧΗ(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», Ν.Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930, τηλέφωνο: 24210-
86611, email : gep32taxpn@gmail.com ,καθημερινά, πλην Σαββάτου και αργιών, 
από ώρες 10:00 έως 14:00 Ω. 

 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Υπλγός(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου 
Επιτελής 4ου ΕΓ/3 

 Ταξχος Ευάγγελος Παπαδόπουλος 
Διοικητής 
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