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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
  ΑΔΑ: αΑΔΑ: 
             ΑΔΑΜ: 
 
 
ΠΡΟΣ :        
  
                Πίνακα Αποδεκτών  
 
ΚΟΙΝ  :     
 
 
 
ΘΕΜΑ:     Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών) 
 
ΣΧΕΤ: α. Ν.3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του 

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες Διατάξεις» 
 β.  Ν.4412/2016 
 γ. ΥΑ 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/11-08-2017)  «Καθορισμός 

Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων Εφημερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα Καταχώρησης Δημοσιεύσεων των Φορέων του                
Δημοσίου» 

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

«Κρεάτων- πουλερικών και παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του 
συσσιτίου των Μονάδων της Φρουράς Λιτοχώρου» 

 
  2.  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 
2/2019 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο 
προς δημοσίευση στον Τύπο, 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.  

 
β.    Τα έντυπα μέσα (εφηµερίδες) : 
 

                          (1)    Να δηµοσιεύσουν το συνηµµένο κείµενο προς δηµοσίευση, 
την 20 Ιουν 19 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν αυτή την ηµέρα, η 
δηµοσίευση να γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση: 

 
(α)    Να   χρησιµοποιηθούν   στοιχεία   Νο   6   και   µόνο   σε 

περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8. 
 

 
(β)    Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι 
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ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
 

(γ)    Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης να μην 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 

(2)   Να εκδώσουν τιμολόγιο με τις τιμές που καθορίζονται στο (α) 
σχετικό , συνοδευόμενο από 3 φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε η 
δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμοδίου πρακτορείου 
για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας με τα παρακάτω στοιχεία 
τιμολόγησης : 

 
 ΙΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΧΧΙV ΤΘΤ 
 Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» 
 ΤΚ : 60200 
 ΑΦΜ : 090153025 
 ΔΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ 
 

  3. Η ΙΣ/ΧΧΙV ΤΘΤ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα 
στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης, αιτούμενη το 
αναγκαίο ποσό από τη ΔΟΙ/XXIV ΤΘΤ. 

 
  4.  Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 

 
 5. Το παρόν προσυπογράφεται από την XXIV ΤΘΤ/ΔΟΙ. 

 
  6. Χειριστής θέµατος: Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος, Επιτελής XXIV 
ΤΘΤ/4ο ΕΓ, τηλ.: 2352094047, email : gtxxivtut@army.gr. 
 
 

 Σχης (ΠΖ) Λογοθέτης Παναγίωτης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 
 για τον απουσιάζοντα Δκτη 
  
  
ΕΠΟΠ Λχιας (ΠΖ) Αλεξάνδρα Γκαραγκούνη  

Βοηθός 4ου ΕΓ/2  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΙΣ/XXIV ΤΘΤ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 6 ΤΚ 10671 
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104, email: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τσιμισκή 29 – ΤΚ 54624  Θεσσαλονίκη,    
Τηλ: 2310 370 100,  E-mail: root@ebeth.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, 28ης Οκτωβρίου 9, Τ. Κ. 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ,  
Τηλ: 23510 23211, Email: champier@otenet.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, Παπακυριαζή 44, ΤΚ 41222, Λάρισα, Τηλ: 2410 255388, 
Email: info@larissa-chamber.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, 59132 ΒΕΡΟΙΑ,  Τηλ: 23310 – 29774 
(Τμήμα Μητρώου), Email: chamimat@otenet.gr 
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Εφημερίδα «OΛΥΜΠIO ΒΗΜΑ», Πάροδος Βότση 18, Κατερίνη 60100,  
Τηλ: 23510 33633, Ε-mail : ol-bhma@otenet.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 
Δ’ΣΣ/ΔΥΔΜ 
ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ-ΔΟΙ 
ΧΧΙV ΤΘΤ/2ο-4ο ΕΓ-ΔΟΙ 
ΣΠ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΚΡΕΑΤΩΝ- ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
 

Προκήρυξη υπ’ αριθμ. 2/2019 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 
 

ΧΧΙV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
 

2. Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοιχτός Διαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/16. 
 
3. Αντικείµενο του Διαγωνισµού: Προμήθεια «Κρεάτων- πουλερικών και 
παρασκευασμάτων αυτών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της 
Φρουράς Λιτοχώρου». 
 
4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν 
δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη 
προσωπικού – ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα 
ανέρχεται σε εκατό σαράντα πέντε χιλιάδες και εξακόσια έντεκα ευρώ #145.611 €# 
περίπου. 
 
5. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή 
πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την XXIV ΤΘΤ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο, ΤΚ 60200, τηλέφωνο: 2352094047, 
email: gtxxivtut@army.gr. 
 
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 στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 
γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 22 23:59 Ιουλ 
19. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της 
προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης. Λοιπές 
ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται 
αυτόµατα, µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
 δ. Η ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης φάσης του διαγωνισμού (Έλεγχος 
∆ικαιολογητικών Συµµετοχής -Τεχνικής Προσφοράς), θα καθοριστεί μετά από 
ειδοποίηση των συμμετεχόντων. 
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 ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή 
άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να 
προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ταξιαρχία θα προχωρήσει σε μετάθεση κάθε 
δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα επτά (7) ημερολογιακών 
ημερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, με νεότερη απόφαση, 
αναρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 

7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει Η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η 
οποία θα προκύψει μέσω έκπτωσης %, επί της μέσης τιμής του δελτίου τιμών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Δνση Ανάπτυξης/Περιφερειακή Ενότητα 
Πιερίας. 
 
8. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους. 
 
9. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν με 
την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 
το 2% επί των συνολικών προυπολογισθεισών αξιών της προμήθειας των 
προσφερόμενων κατά κατηγορία ειδών, ενώ ο μειοδότης για υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην ΧΧΙV ΤΘΤ, εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί των κατακυρωθέντων ειδών κατά 
κατηγορία.  
 
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 18 Ιουν 19. 
 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
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