
ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΘΔΜΑ: πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί 
 

ΥΔΣ : α. ΦΔΚ 2441 η.Β/2-12-2008 κε ηελ αξηζκ. 2/82452/0020 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξ-
γψλ Δζση. - Οηθ.&Ο., πνπ αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ησλ θαηαρσξε-
κέλσλ ζηνλ ηχπν ππεξεζηαθψλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ΟΣΑ 
β. Φ.830/4/8205/.35/4 Φεβ 15/Γ΄ /ΓΟΗ 

 γ. Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο ‘Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγ’ηεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
 

           αο γλσξίδνπκε, φηη ε Σαμηαξρία, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηρηνχ 
δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα:  «Νωπών κρεά-
ηων και ποσλερικών για ηις ανάγκες ηων Μονάδων ζηην  ΠΔ Ροδόπης». 
 
                  Καηφπηλ ηνπ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζκ. 
01/2019 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθφ θείκελν 
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σχπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ θαη παξαθα-
ινχκε: 
 
           Σα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα Κνκνηελήο-Ξάλζεο-Έβξνπ-Γξάκαο-
Καβάιαο θαη ηηο Δλψζεηο Κξενπσιψλ Κνκνηελήο-Ξάλζεο-Αιεμ/πνιεο-Γξάκαο 
φπσο κεξηκλήζνπλ, ψζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλψζε ηα κέιε ηνπο, γηα ην δηαγσλη-
ζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο 
αλαθνηλψζεψλ ηνπο. 
 
          Σελ ηνπηθή εθεκεξίδα: 
 
                          Να θέξεη ην ζπλεκκέλν θείκελν πξνο δεκνζίεπζε, ην αξγφηεξν 
κέρξη 27 επ 2019 θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ θπθινθνξεί απηή ηελ εκέξα, ε 
δεκνζίεπζε λα γίλεη ηελ επφκελε. Καηά ηε δεκνζίεπζε: 
 
                           Να ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία Νν 6 θαη κφλν ζε πεξίπησζε 
έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ Νν 8. 
 
                           Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρψξν φρη αλψηε-
ξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππφηηηινη φρη αλψηεξν ησλ 7 ρηι. 
 
                           Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο δε ζα ππεξ-
βαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά. 
 
 
 
 

ΠΡΟ: 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
 
  Πίλαθαο Απνδεθηψλ 
 
 
 
   
 

29 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 
«ΠΟΓΡΑΓΔΣ» 
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
Σειεθ.(Δζση.) 4582 
Φ. 600.163/35/8605 
. 1767 
Κνκνηελή, 26 επ 19 
πλεκκέλα: 1 Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ 
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    Να εθδψζεη ηηκνιφγην, κε ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην (α) 
ζρεηηθφ, κεηά απφ έγθαηξε εηδνπνίεζε, πξνο ην Λ/29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ, ηξδν 
«ΠΑΡΑΥΟΤ», ΣΚ 69100, Κνκνηελή, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ησλ 
εμφδσλ δεκνζίεπζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζα απαηηεζεί ε απνζηνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, 
3 θχιισλ ηνπ ηεχρνπο ηεο εθεκεξίδαο, φπνπ έγηλε ε δεκνζίεπζε, αλαιπηηθφο 
ινγαξηαζκφο, βεβαίσζε αξκνδίνπ πξαθηνξείνπ γηα ην χςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο 
εθεκεξίδαο θαη αξηζκφο ινγαξηαζκνχ γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. 
 
                       Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ, πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξνθήξπμε (π.η.α), 

παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 
                       Σν Γ΄ , ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α.), παξαθαιείηαη 
γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ. 
 
                       Οη Γήκνη Κνκνηελήο, Ξάλζεο, Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Γξάκαο παξα-
θαινχληαη φπσο αλαξηήζνπλ ηε ζπλεκκέλε πξνθήξπμε ζηνπο ρψξνπο αλαθνηλψ-
ζεψλ ηνπο, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 
 
                 Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Τπιγνο (ΔΜ) Γηνιάλδα Πεηξίδνπ, Δπηηειήο 4νπ 
ΔΓ/29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ, ηει. (ΔΦΑΓ) :844-4497. (ηει.:25310-54497). 
 
 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Τπιγνο (ΔΜ) Γηνιάλδα Πεηξίδνπ 
      Σκρεο 4νπ  ΔΓ/1γ 

 
Σαμίαξρνο Λεσλίδαο Γηνβάλεο 

Γηνηθεηήο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.army.gr/
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, Αθαδεκίαο 6, ΣΚ 10671, Αζήλα 
(Keeuhcci@uhc.gr) 
Γήκνο Κνκνηελήο,gdkomot@otenet.gr 
Γήκνο Γξάκαο, dhmos-dramas@dra.forthnet.gr 
Γήκνο Ξάλζεο, relations@cityofxanthi.gr 
Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, ηει. 2551064101 
Δπαγγεικαηηθφ θαη Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ρνδφπεο, Καβείξσλ 12, Κνκνηελή, 
ΦΑΞ: 2531025866, info@everodopi.gr 
Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Ρνδφπεο, Βαο. Γεσξγίνπ 2β,Κνκνηελή, 
ΦΑΞ:25310-26714, ccirod@otenet.gr, info@rodopicci.gr 
Δπηκειεηήξην Ξάλζεο, Βαο. Κσλ/λνπ 1, Ξάλζε, ΦΑΞ: 25410-25987, 
ebex@otenet.gr 
Δπηκειεηήξην Έβξνπ, Δκπνξίνπ 5α, ΦΑΞ:25510-23253, epimevro@otenet.gr 
Δπηκειεηήξην Γξάκαο, Λ. Λακπξηαλίδνπ 40, Γξάκα ΣΚ 66100, ccidra-
ma@dramanet.gr 
Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Οκνλνίαο 50Α, ΣΚ 65302, Καβάια (FAX: 2510 835946 – ηει. 
2510 223325), email: eic157@otenet.gr 
Δλψζε Κξενπσιψλ Κνκνηελήο, Γεκ. Αγνξά 6 ΣΚ 69100 ηει.2531022384 
bilibis@hotmail.com 
Δλψζε Κξενπσιψλ Ξάλζεο, Γεκ. Αγνξά 23 ΣΚ 67100 ηει.2541027303 bat-
zakas@yahoo.gr 
Δλψζε Κξενπσιψλ Γξάκαο, Γξαληθνχ 3 ΣΚ 66100 Γξάκα, stefanosdra-
ma@gmail.com 
Δλψζε Κξενπσιψλ Αιεμαλδξνχπνιεο, Kαβχξε 9 ΣΚ 68100 Αιεμαλδξνχπνιε, 
ef.efstathioy@gmail.com 
Δθεκεξίδα ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖ ΘΡΑΚΖ, Όπηζζελ Οηθηζκνχ Ζθαίζηνπ, Κνκνηελή, 
Σει: 2531072486 paratir@otenet.gr 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ, gesdendhs5@army.gr 
Γ’/ΓΤΓΜ – ΓΟΗ – ΓΔΛ 
29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4ν  ΔΓ  
ΥΥΗ ΣΘΣ/4ν ΔΓ 
IV ΣΑΞΤΠ/ΓΔΜ 
Λ/29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ 
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ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ 

29ΜΠ ΣΑΞΠΕ/4ν ΔΓ – ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ.  01/2019 
 

 
     1.        Αλαζέηνπζα αξρή: 

                29 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΠΟΓΡΑΓΔΣ». 
 
          2.  Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Αλνηρηφο Γεκφζηνο Μεηνδνηηθφο Γηαγσληζκφο. 
                                                                                
          3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη εθηηκψκελε αμία: Πξνκήζεηα λσπψλ 
θξεάησλ θαη πνπιεξηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ ζηε ΠΔ. Ρνδφπεο. Οη 
πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ θαζψο θαη ν πξνυπνινγηζκφο δελ δχλαηαη 
λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη απφ ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα 
πξνβιεθζνχλ κειινληηθά φπσο δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε – αλάγθεο Μν-
λάδσλ θιπ. Ζ εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε εθαηφλ ελελήληα 
ελληά ρηιηάδεο επξψ (156.427 €) πεξίπνπ, αλαιπφκελε φπσο παξαθάησ: 
 

                  
4       Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 

 
α. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ 
ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.gr , φπνπ θαη ζα ππάξρεη πιή-
ξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο δηαθήξπμεο. 

 
      β. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε Γηα-

δηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, νξίδεηαη η 14 Οκηωβρίοσ 
2019, Γεσηέρα, 09:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη 
ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλ-
ζεο. Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γλσ-
ζηνπνηνχληαη απηφκαηα, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΖΓΖ. Οη ελδηαθεξφκελνη 
ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ππνβάιινπλ θσηναληίγξαθα ησλ απαηηνχκελσλ απφ 
ην ΔΖΓΖ εγγξάθσλ ζηε 29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ, κέρξη 17 Οκη 2019 και ώρα 09:00. 
Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γλσζηνπνη-
νχληαη απηφκαηα, µέζσ ηνπ ΔΖΓΖ θαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 
 

CPV ONOMAIA 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

15111000-9 
 

Βφεην  θξέαο 
 

72.712 

15131620-7 
 

Κηκάο απφ βνδηλφ θξέαο 
 

16.531 

15112100-7 
 

Πνπιεξηθά 
 

32.788 

15113000-3 
 

Υνηξηλφ θξέαο 
 

31.680 

15115000-7 
 

Αξλίζην θξέαο θαη θξέαο 
αηγνεηδψλ 

 
2.716 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (τωρίς ΦΠΑ) 156.427,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 29.559 κιλά 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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      γ. ε πεξίπησζε ηερληθήο αδπλακίαο ηνπ ΔΖΓΖ ή άιινπ αλππέξ-
βιεηνπ θσιχκαηνο σθεινχκελνπ ζε γεγνλφηα κε δπλάκελα λα πξνβιεθζνχλ, ε 
Σαμηαξρία ζα πξνρσξήζεη ζηε κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσ-
ληζκνχ, κε λέα δγε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 37, παξάγξαθνο 4 
ηνπ Ν.4412/2016.  
 
          7.   Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά σο εμήο: ε ρακειφηεξε ηηκή (έθπησζε %) επί ηεο δηακνξθσ-
ζείζαο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο ησλ λσπψλ θξεάησλ ζην πηζηνπνηεηηθφ ηηκψλ ηεο 
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο (Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο/ 
Σκήκα Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνχ), πνπ εθδίδεηαη αλά 10ήκεξν. 
 
          8.   Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο. 
  

9.   Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ δχλαληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά 
γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ή θαη φια ηα ηκήκαηα (CPV) ηεο πξνκήζεηαο, φπσο απηά 
παξνπζηάδνληαη παξαπάλσ. 

 
        10.  Ζ ππνβνιή  ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη δεθηή. Γελ απαηηεί-
ηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ. Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε ειιεληθή. 
 
         11. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκί-
ζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή  ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ 
χςνπο 2 % επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ΦΠΑ. Ο κεηνδφηεο 
γηα ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 29 Μ/Π 
ΣΑΞΠΕ/4ν ΔΓ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνζνχ 5% επί 
ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ΦΠΑ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 
ζηε Γηαθήξπμε. 
 
          12.  Γηεχζπλζε γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνρή πιε-
ξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο απφ ηελ 29 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ 
«ΠΟΓΡΑΓΔΣ»/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ, ηξαηφπεδν «ΛΓΟΤ ΒΗΚΣΧΡΟ ΠΑ-
ΡΑΥΟΤ», Κνκνηελή, ΣΚ 69100, ηειέθσλν: 2531054497, email:  
str-29-mp-taxpz-gep@army.gr. 
 

13.  Ζ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ είλαη ε 26 
επηεκβξίνπ 2019 θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν: έσο 27 επ 19. 

 
                                                                        Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

            


