
ΠΡΟΣ :      88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
       «ΛΗΜΝΟΣ» 
  Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
       Τηλ. (Εσωτ.): 5243 
ΚΟΙΝ. :      Φ.600.163/27/54822 
       Σ.1386 
       Μύρινα,15 Μαϊ 19 
       Συν: Μία (1) Προκήρυξη 
 
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί –Συμβάσεις (Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρο- 
  νικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αλεύρου Τύπου 70%) 
 

ΣΧΕΤ. : α. ΠΔ 118/2007 
  β. ΚΥΑ 2/8/2008 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής Δημο- 
   σιευμάτων στον Τύπο» 
  γ. Φ.830/67/858522/Σ.6092/20 Ιουλ 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α 
  δ. Ν.4412/2016 
 
  Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη 
διενέργεια ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα 
µε τα καθοριζόμενα στο (δ) σχετικό, που θα αφορά στην προμήθεια:  
 
«Αλεύρου τύπου 70% για τις ανάγκες αρτοποίησης για το συσσίτιο των 
Μονάδων –Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ». 

 
  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την υπ’ 
αριθ. 05/2019 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό 
κείμενο προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και 
παρακαλούμε: 
 
  1. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν ώστε 
να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη 
συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον 
Πίνακα Ανακοινώσεών τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών 
στη διεύθυνσή µας (88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4o ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, 
Στρατόπεδο «Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400). 
 
  2. Τις εφημερίδες: 
 
   α. Να δημοσιεύσουν το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, 
την 25 Μαΐου 2019 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν αυτή την 
ημέρα, η δημοσίευση να πραγματοποιηθεί την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση:  
 
    (1) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε 
περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8.  
 
    (2) Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι 
ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
 
    (3) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.  



 

   β. Να εκδώσουν τιμολόγιο µε τις τιμές που καθορίζονται στο (β) 
σχετικό, συνοδευόμενο από τρία (3) φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε 
η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμόδιου 
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, µε τα παρακάτω 
στοιχεία τιμολόγησης:  
 
     Λόχος Στρατηγείου 88 ΣΔΙ 
     Στρατόπεδο «Π. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ»  
     Μύρινα Λήμνου 
     ΑΦΜ: 090153025  
     ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  
 
 Ο ΛΣ/88 ΣΔΙ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα στη 
σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στις 
εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από την 88 ΣΔΙ/ΔΟΙ. 
 
 Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
 Ο Δήμος Λήμνου παρακαλείται όπως αναρτήσει τη συνημμένη διακήρυξη 
στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων.  
 
 Χειριστής θέματος είναι ο Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Ιωάννης Γ. 
Μαρουγιάννης, Τμηματάρχης 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ/3, τηλέφωνο: 22540-85243, Fax: 
22540-24520, e-mail: i.g.marougiannis@army.gr. 
 
 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671, e-mail: 
keeuhcci@uhc.gr 
Επιμελητήριο Λέσβου, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, e-mail: 
www.lesvos-chamber.com 
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Λ.Δημοκρατίας, Μύρινα, Λήμνος, ΤΚ 81400, e-mail: 
www.lemnos.gr 
Δήμος Λήμνου, Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, Λήμνος, ΤΚ 81400, e-mail: 
www.limnos.gov.gr 
Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ», Καραντώνη 1, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, τηλ. 
2251048960, e-mail: info@nealesvou.gr  
Εφημερίδα «ΛΗΜΝΟΣ», Πλατεία ΚΤΕΛ, Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλ. 
2254022227, φαξ 2254022105, e-mail: ra22227@otenet.gr 

 Ταξχος Γεώργιος Βακλατζής 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Γ. Μαρουγιάννης  
           Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/3  



 

 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ) 
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ-ΔΟΙ 
88 ΣΔΙ/4Ο ΕΓ-ΔΟΙ 
ΛΣ/88 ΣΔΙ 
ΣΠ ΛΗΜΝΟΥ 
 

 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
υπ’ αριθ. 05/2019 

 

 Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία, ότι θα διενεργηθεί ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές, που θα αφορά 
στην προμήθεια αλεύρου τύπου 70% για τις ανάγκες αρτοποίησης για το συσσίτιο 
των Μονάδων – Ανεξ. Υπομοναδων και Υπηρεσιών της 88 ΣΔΙ «ΛΗΜΝΟΣ». 

 Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανα κιλό 
εφοδίου. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις εξήντα 
χιλιάδες ευρώ (60.000,00€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ. 

 Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή ορίζεται να είναι διάρκειας 12 
μηνών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους συνολικά, με τους αυτούς όρους 
και εκπτώσεις. 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στην παραπάνω Διαδικτυακή πύλη, ορίζεται η 26 
Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του 
διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, µέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ. 

 Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού 
(Δικαιολογητικά Συμμετεχόντων-Τεχνική Πρoσφορά) ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουλίου 
2019 και ώρα 10:00. 

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, 
με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους χιλίων διακοσίων 
ευρώ (1.200,00 €). Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει στην 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ, κατά 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης ποσού τ ρ ι ώ ν  χ ι λ ι ά δ ω ν  ευρώ (3.000,00 €). 

 Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

 Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο 
«Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλέφωνο: 22540-
85243, email: i.g.marougiannis@army.gr., καθημερινά, πλην Σαββάτου - Κυριακής 
και αργιών, από ώρες 07:00 έως 15:00 Ω. 

 
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

 

 

 Ταξχος Γεώργιος Βακλατζής 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

  

  

Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Γ. Μαρουγιάννης  
           Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/3  


