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ΘΕΜΑ :   ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης Ανοικτού 

Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Άρτου για τις Μονάδες 
Φρουράς Μυτιλήνης) 

 
ΣΧΕΤ .:  α. Ν∆ 721/1970 «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των 

Ε.∆» 
 β. Ν-∆-Α 1/2008/Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ 
 γ. ΓΚΤΕ∆ 
 δ. Ν.3886/2010 «∆ικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη ∆ηµόσιων 

Συµβάσεων − Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» 

 ε. Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας 
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) 

 στ. Π∆ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 
 ζ. N.4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών» 
 
 Σας γνωρίζουµε ότι η 98 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού, που θα 
αφορά στην προµήθεια: 
 

«Άρτου  
για τις ανάγκες των Μονάδων Φρουράς Μυτιλήνης ΣΞ,ΠΝ και ΠΑ» 
 
  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 
01/2019 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο 
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και 
παρακαλούµε: 
 
  1. Τα Επιµελητήρια 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 Ανακοινώσεων τους 
και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη ∆ιεύθυνσή µας (98 
ΑΝΩΤΕΡΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α :   
Α∆ΑΜ :   



ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Στρατόπεδο «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ», Παγανή 
Μυτιλήνης, ΤΚ: 81100). 
 

  2. Τις εφηµερίδες:  
 

                       α. Να δηµοσιεύσουν το συνηµµένο κείµενο προς δηµοσίευση, στις 
16 Νοεµβρίου 2019 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν αυτή την 
ηµέρα, η δηµοσίευση να γίνει 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 στη ΚΥΑ 
2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008), του οποίου η πληρωµή των εξόδων 
δηµοσίευσης θα πραγµατοποιηθεί από την 98 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ. Γι’ αυτό το λόγο, θα 
απαιτηθεί η αποστολή 3 φύλλων του τεύχους της εφηµερίδας, όπου έγινε η 
δηµοσίευση, αναλυτικός λογαριασµός, βεβαίωση αρµόδιου πρακτορείου για το 
ύψος της κυκλοφορίας της εφηµερίδας και αριθµός λογαριασµού για την κατάθεση 
του οφειλόµενου ποσού. 
 

  Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για 
την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα www. army.gr. 
 
  H 98 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί 
έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δηµοσίευσης της 
διακήρυξης στις εφηµερίδες, αιτούµενη το αναγκαίο ποσό, από τη 98 Α∆ΤΕ/∆ΟΙ. 
 
  Η 98 Α∆ΤΕ/∆ΕΜ στην οποία κοινοποιείται η διακήρυξη  (υτα) 
παρακαλείται για την ενηµέρωσή της. 
 
  Τέλος, ο ∆ήµος Λέσβου παρακαλείται όπως αναρτήσει τη συνηµµένη 
διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη ενηµέρωση των 
ενδιαφεροµένων. 
 
  Ηµεροµηνία  αποσφράγισης του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η 09 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 
10:00. 
 
  Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΠΒ) Γεώργιος Παρασκευαϊδης, 
Επιτερλάρχης 98 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ, τηλ 22510-33943. 

Ακριβές Αντίγραφο Σχης (ΠΒ)  Ευστράτιος Στεφάνου 
 ∆ιοικητής 

  
  

ΕΜΘ Αλχίας (ΠΒ) Ερµόλαος Βέτσος   
                   Βοηθός 4ου ΕΓ  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100, 
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Εφηµερίδα «ΕΜΠΡΟΣ », Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81100,22510 41619, 
φαξ 22510 27607,  e-mail: news@emprosnet.gr 
∆ήµος Λέσβου,   Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ: 81 100 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
98 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ - ∆ΕΜ - ∆ΟΙ – ∆ΥΓ 
98 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ/4ο ΕΓ 
98 ΤΥΠΕΘ 
ΣΠ ΛΕΣΒΟΥ 
98 ΚΤΕΘ 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 



 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
98 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ 

∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. «1» 
 
 Ανακοινώνεται ότι την 09  ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
10:00, θα διενεργηθεί στη Λέσχη Εθνοφυλακής Φρουράς Μυτιλήνης, Συνοπτικός  
∆ιαγωνισµός µε ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη εργολάβου 
παρασκευής άρτου, εκτιµώµενης αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(27.500,00) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Μονάδων ΣΞ, ΠΝ 
και ΠΑ, Φρουράς Μυτιλήνης. 
 Πληροφορίες και αντίγραφα των Γενικών, Εδικών Όρων και Τεχνικών 
Προδιαγραφών, δίδονται κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα από την 98 Α∆ΤΕ/∆ΜΕΘ 
τηλ. 22510-33943. 

                                                                       Από την Στρατιωτική Υπηρεσία  
 


