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ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας Νωπών 

Κρεάτων και Πουλερικών)  
   
ΣXET.: α. ΚΤΠ «Κώδικας Τροφίμων & Ποτών» 
 β. ΓΚΤΕΔ/ΓΕΕΘΑ/2009 «Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας ΕΔ»  
 γ. Ν.3861/10 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική 

Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών 
και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα 
Διαύγεια) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/2010, τ. Α΄)   

 δ. Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ 204/2011, τ. Α΄) 

 ε. Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων & Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 120/2013, τ Α΄)  

 στ. Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
- Δημόσιο Λογιστικό & Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 143/2014, τ Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   

 ζ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/2016, τ. Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

 η. Φ.800/30/904/Σ.255/09 Ιαν 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/Τμ.Προμη-
θειών 

 θ. 
 ι. 
ια. 

Φ.000/3/1214162/Σ.877/18 Φεβ 22/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3δ 
Φ.600.163/36/31732/Σ.1471/25 Φεβ 22/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4οΕΓ/2α 
Φ.959.6/2/33062/Σ.1737/10 Μαρ 22/ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/ΔΟΙ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 02/2022 

 
 1. Αφού λάβαμε υπόψη: 
 
  α. Τα (α) και (β) σχετικά. 
 
  β. Τα (γ) έως (ζ) σχετικά, που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο που διέπει τις διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
  γ. Τα (η) και (θ) σχετικά, με τα οποία εξουσιοδοτήθηκε η Μεραρχία 
για τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών. 
 
  δ.  Τα άρθρα 27, 36, 38, 65, 66 του (ζ) σχετικού και το (γ) όμοιο, τα 
οποία ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τις 
δημόσιες συμβάσεις.  
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  ε. Τα άρθρα 26 παρ.5, 27, 63, 65 και 66 του (ζ) σχετικού, που 
ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού.    
 
                στ.    Το (ι) σχετικό, που αφορά σε αίτημα της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ για έναρξη 
διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορά στην παρακάτω προμήθεια επ’ ωφελεία 
της, καθώς και την (ια) όμοια ανάληψη υποχρέωσης πίστωσης. 
    

Προκηρύσσουμε   
 
δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό (ΑΔ: 02/2022), με προσφυγή σε ανοιχτή διαδι-
κασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της 
τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη προμηθευτη/ών Νωπών Κρεάτων και 
Πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπο-
μονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. 
 
 2. Λοιπές πληροφορίες διαγωνισμού, όπως παρακάτω :  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
16η ΜHXANOKINHTH ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
ΠΕΖΙΚΟΥ (XVI Μ/Κ ΜΠ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

11205 

 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», ΤΚ: 68300, 
Διδυμότειχο ΣΤΓ 1025 

ΠΟΛΗ Διδυμότειχο Έβρου 

TAX. KΩΔΙΚΟΣ 68300 

ΧΩΡΑ Ελλάδα, GR 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS EL511 

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης 
Υπλγός (Ο) Αποστολία Καραΐσκου 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2553046420 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 16mkmp@army.gr 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  (URL) 

www.army.gr 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΟ  (URL)  

www.army.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα 
για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση 
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(URL): http://www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή. 
Σχηματισμός Ενόπλων Δυνάμεων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). 

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Άμυνα 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερι-
κών για κάλυψη των αναγκών του συσσι-
τίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων 
και Υπηρεσιών της ΠΕ της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ CPV 

(1) 15111000-9 Βόειο Κρέας 
(2) 15113000-3 Χοιρινό κρέας 
(3) 15112130-6 Κοτόπουλα 
(4) 15115000-7 Aρνίσιο και πρόβειο κρέ-
ας 
 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προμήθεια Αγαθών 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ είναι 
υπεύθυνη για την υλοποίηση των διαδι-
κασιών σύναψης και εκτέλεσης της πα-
ρούσας σύμβασης. Συμβατικό αντικείμενο 
αποτελεί η προμήθεια Νωπών Κρεάτων 
και Πουλερικών προς κάλυψη αναγκών 
των Σχηματισμών και των Μονάδων – 
Ανεξάρτητων Υπομονάδων της ΠΕ         
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ευρώ 
(373.000,00€) για ένα έτος και πεντακόσι-
ες πενήντα εννέα χιλιάδες και πεντακόσια 
ευρώ (559.500,00€), σε περίπτωση 
6μηνης παράτασης της σύμβασης, χωρίς 
ΦΠΑ. 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΝΑΙ (Η προμήθεια είναι διαιρετή κατά κα-
τηγορία/τμήμα προϊόντων - CPV). Δεν εί-
ναι διαιρετή κατά είδος, εντός της ίδιας 
κατηγορίας/τμήματος. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 

Μία ή περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες. 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΠΟΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Κωδικός NUTS: EL511 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Σε στρατόπεδα που θα υποδειχτούν εντός 
ΠΕ XII M/K MΠ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΩΝ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ 
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ (CPV) 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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(1) 15111000-9, Βόειο Κρέας: 25.000  κι-
λά για ένα έτος και 37.500 κιλά σε περί-
πτωση 6μηνης παράτασης της σύμβασης. 
(2) 15113000-3, Χοιρινό Κρέας: 20.000 
κιλά για ένα έτος και 30.000 κιλά σε περί-
πτωση 6μηνης παράτασης της σύμβασης. 
(3) 15112130-6, Κοτόπουλα: 46.000 κιλά 
για ένα έτος και 69.000 κιλά σε περίπτω-
ση 6μηνης παράτασης της σύμβασης. 
(4) 15115000-7, Αρνίσιο και Πρόβειο Κρέ-
ας: 500 κιλά για ένα έτος και 750 κιλά σε 
περίπτωση 6μηνης παράτασης της σύμ-
βασης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά που προσδιορίζεται 
αποκλειστικά βάσει της τιμής (ΜΟΝΟ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ), κατά κατηγορία 
προμήθειας (CPV). Η τιμή θα διαμορφω-
θεί μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκ-
πτωσης στα εκατό (%) που θα δοθεί και 
θα υπολογίζεται επί της αποφορολογημέ-
νης λιανικής τιμής κατά είδος, του επίση-
μου δελτίου πιστοποίησης τιμών της πε-
ριφερειακής ενότητας Έβρου, που αφορά 
στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σαμο-
θράκης και Σουφλίου, όπως εκάστοτε θα 
ισχύει και με στρογγυλοποίηση στο δεύ-
τερο δεκαδικό ψηφίο. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 12 μήνες, με 
δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για 
έξι (6) [από ένα (1) έως έξι (6)] μήνες] μο-
νομερώς από τη Μεραρχία, με ανάλογο 
δικαίωμα προαίρεσης 50%. Η Μεραρχία 
διατηρεί το δικαίωμα για επιπλέον παρά-
ταση με τη σύμφωνη γνώμη του προμη-
θευτή, από ένα (1) έως έξι (6) μήνες, με 
την προϋπόθεση ότι οι τελικά αγορασθεί-
σες ποσότητες δεν θα υπερβούν τις αξίες 
που περιγράφονται στην διακήρυξη. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Όχι 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
Όπως στην παράγραφο για τη διάρκεια 
της σύμβασης. 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΟ 
Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Όχι 
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ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ 

 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική 
ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατε-
στημένοι: 
α. Σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκα-
τάστασής τους ή να ικανοποιούν οποια-
δήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Πα-
ράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται α-
φενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέ-
ρου το ειδικό επάγγελμά τους. 
β. Σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώ-
ρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρί-
τες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προη-
γούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελμα-
τικά ή εμπορικά μητρώα.  
γ. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικο-
νομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 
εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο 
Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πι-
στοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επι-
μελητηρίων. 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγ-
γελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να 
καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
Απόδειξη: Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστο-
ποιητικό Εμπορικού/Βιομηχανικού Επιμε-
λητηρίου. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ -  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 
Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα 
75, 79, 80 και 82  του Ν.4412/2016, αφού 
η Μεραρχία ελέγξει την καταλληλότητα 
των οικονομικών φορέων που δεν έχουν 
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αποκλεισθεί, σύμφωνα με τα άρθρα έως 
73 και 74 του ιδίου Νόμου. 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι 
όροι της 02/2022 διακήρυξης και συμπλη-
ρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοι-
κτή διαδικασία του άρθρου 27 του 
ν.4412/2016 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  Πέμπτη 21  Απριλίου 
2022 
ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 23:59:59 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 
(όσων εγγράφων απαιτούνται) 

Έως και   28 Απριλίου 2022 ώρα 08:00 

ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική.  

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά πρέπει να ισχύει για 4 μήνες 
από την επομένη της καταληκτικής ημε-
ρομηνίας παραλαβής των προσφορών. 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   Πέμπτη 28 Απριλίου 
2022 
ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ: 09:00 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Έδρα ΧVI M/K MΠ (Για την Επιτροπή Διε-
νέργειας του Διαγωνισμού)  
Έδρες Εταιρειών (Για τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την 
αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο 
όργανο της XVI Μ/Κ ΜΠ (Επιτροπή Δια-
γωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των φακέλων των προσφορών, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016: 
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υ-
πό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
- Τεχνική Προσφορά» στην αναφερόμενη 
ημερομηνία και ώρα. Στη συνέχεια, προ-
βαίνει στην Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφο-
ρά». 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Από πόρους Στρατιωτικού Πρατηρίου  
Αλεξανδρούπολης 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ –  
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Όπως παρ. 2.4.4  της 02/2022 Διακήρυ-
ξης. 

ΔΕΙΓΜΑ Δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 
www.promitheus.qov.gr 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ  

157392 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
              18  Μαρτίου 2022 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όχι νωρίτερα από την 27 Μαΐου 2022. 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και ειδικότε-
ρα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως 
περιγράφονται στη Διακήρυξη.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Βιβλίο ΙV του Ν.4412/2016, και ΠΔ 
39/2017 περί «Κανονισμού Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών Ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών» (ΦΕΚ 64/2017, τ. Α΄ )  

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυ-
γών (ΑΕΠΠ) 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδι-
καστικής προσφυγής κατά πράξης της 
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ είναι: 
α. δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδια-
φερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τη-
λεομοιοτυπία ή  
β. δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινο-
ποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως   
γ. δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδι-
κά για την άσκηση προσφυγής κατά προ-
κήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαί-
ρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 
ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδε-
ται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία 
για την άσκηση της προδικαστικής προ-
σφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την επομένη της συντέλεσης της προ-

http://www.promitheus.qov.gr/
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σβαλλόμενης παράλειψης  . 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

        15 Μαρτίου 2022 

 
 3. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύπο, θα βα-
ρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία. Σύντομη περίληψη της παρούσας, θα δημοσιευ-
τεί στις εφημερίδες «Η ΓΝΩΜΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ». 
 
 4. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, φέρουν ψη-
φιακή υπογραφή, µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από αυτούς που χορηγήθηκαν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά 
στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω. Η 
Μεραρχία θα απαντήσει σε ερωτήματα - αιτήματα που θα υποβληθούν, µόνο με 
την παραπάνω διαδικασία.  
 
 5. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομί-
σουν με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, 
που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για 
την κατηγορία (CPV) στην οποία επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, χωρίς 
Φ.Π.Α, μη συνυπολογιζόμενης τυχόν παράτασης της σύμβασης, όπως στην παρ. 
2.2.2.1 της διακήρυξης. Λοιπές λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επι-
στολές καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της 02/2022 διακήρυξης. 
 
 6. Η παρούσα μονογραφήθηκε από τη XVI Μ/Κ ΜΠ/ΔΟΙ για θέματα αρμο-
διότητάς της. 
 
 7. Το ΓΕΣ/Δ3,  προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλεί-
ται για την ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr 
  
 8. Χειριστής θέματος: Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης, 
Τμηματάρχης XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2, Τηλέφωνο 2553056420,                                    
e-mail:16mkmp@army.gr. 
 

 Υποστράτηγος Αναστάσιος Αλεξιάδης 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Διοικητής 
 

Υπολοχαγός (Ο) Αποστολία Καραΐσκου  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.army.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Δ3 (email: gesdendhs5@army.gr) 
Δ΄ ΣΣ/Β2-ΔΟΙ 
XΙI M/K MΠ/4o ΕΓ-ΔΟΙ 
XVI M/K MΠ/4o ΕΓ-ΔΟΙ 
IV TAΞΥΠ/4ο ΕΓ 
ΛΣ XVI Μ/Κ ΜΠ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 6 ΤΚ 10671, email: 
keeuhcci@uhc.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ,  
Λ. Δημοκρατίας 307 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  ΤΚ 68100, email: epimevro@otenet.gr 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ , Λ. Δημοκρατίας  306, ΤΚ  68132,  email : info@alexpolis.gr 
ΔHMOΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1 Διδυμότειχο Έβρος TK 
68300,email: mayor@didymoteicho.gr., info@ didymoteicho.gr 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Bασ. Κων/νου 9 – 11 Ορεστιάδα ΤΚ 68200, email: 
mayor@orestiada.gr  
 
 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:epimevro@otenet.gr
mailto:mayor@orestiada.gr
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