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ΠΡΟΣ  :  ΧVI Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
               «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 
 Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
                Τηλ. (Εσωτ.) 825 - 6420 

ΚΟΙΝ   :    Φ.600.163/04/10318 
  Σ.209 
            Διδυμότειχο, 16 Ιαν 19 
  Συνημμένα: Δύο (2) Φύλλα 

 
ΘΕΜΑ :   Διαγωνισμοί – Συμβάσεις  
                   
ΣΧΕΤ.: α. ΚΥΑ 2/8/2008 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής Δημο-

σιευμάτων στον Τύπο»  
β. Ν.2362/95 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους». 
γ. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-

ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(ΦΕΚ 147/2016, τ.Α΄) 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2020 
 
Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο (γ) 

σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με έγγρα-
φες ενσφράγιστες προσφορές, που θα αφορά στην : 
 
«Ανάδειξη προμηθευτή εγκατάστασης αυτόματων πωλητών θερμών και 
κρύων ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών (τροφί-
μων, εμφιαλωμένων νερών και χυμών) και αναψυκτικών προς κάλυψη ανα-
γκών των Σχηματισμών και Μονάδων ΠΕ/ΧVI M/K MΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ, με 
βάση την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μισθώματος για τα μηχανήματα.» 
 
  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 
01/2020 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο 
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακα-
λούμε: 
 
  α. Το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση των κειμένων της δια-
κήρυξης, που αφορά στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισμού στο ΦΕΚ (Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 6 του 
Ν.2741/28-9-1999 (ΦΕΚ 199/99) συνδυαστικά με τις προβλέψεις του άρθρου 376 
παρ. 4 του (γ) σχετικού. 

 

  β. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι όπως μεριμνήσουν ώ-
στε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτε-
ρη συµµετοχή στο διαγωνισµό και για την τοιχοκόλληση της συνηµµένης διακήρυ-
ξης στους πίνακες ανακοινώσεών τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιο-
λογητικών στη Διεύθυνσή μας (XVΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», 
Διδυμότειχο, ΤΚ 68300).  

 

γ. Τις εφηµερίδες: 
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   (1) Να δημοσιεύσουν το συνηµµένο κείµενο την Τετ 22 Ιαν 20 
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 περί-
πτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων, να χρησιμοποιηθούν Νο 8. 

 

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

(γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης, δε θα 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 

   (2) Να εκδώσουν τιμολόγιο, στο όνομα του ΛΣ/ΧVI M/K MΠ, συ-
νοδευόμενο από τρία (3) φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε η δημοσί-
ευση, αναλυτικός λογαριασμός τραπέζης και βεβαίωση αρµόδιου πρακτορείου για 
το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, με τα παρακάτω στοιχεία τιμολόγησης: 
 
    Λόχος Στρατηγείου XVΙ Μ/Κ ΜΠ 
    Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ» 
    Διδυμότειχο,  
    ΑΦΜ: 090153025 
    ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 
  Η XVΙ Μ/Κ ΜΠ/ΛΣ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαι-
ρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης 
στις εφημερίδες, αιτούμενη το αναγκαίο ποσό, από την XVΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ.  

 

Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.army.gr. 

 

Τέλος, οι Δήμοι Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας, παρακαλούνται να αναρ-
τήσουν τη συνηµμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την καλύ-
τερη και ευρύτερη ενημέρωση του κοινού των πόλεων. 

 

  Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΕΜ) Γεώργιος Σακελλαρίδης, Τμηματάρ- 
χης XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2  τηλ.: 25530 - 46420. 
 

 Υπτγος Άγγελος Ιλαρίδης 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 

Διοικητής 
 

Ανθλγος (ΕΜ) Γεώργιος Σακελλαρίδης  
Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/2β  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, Καποδιστρίου 34 Αθήνα, TK 10432, τηλ.210-5279000, 

http://www.army.gr/
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email: webmaster.et@et.gr, dds@et.gr 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ,  Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671 
e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ,  
Εμπορίου 5 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  ΤΚ 68100, ΤΗΛ 2551035849, email: epimevro@otenet.gr. 
Εφημερίδα «Η ΓΝΩΜΗ», Τέρμα Αγ. Δημητρίου Αλεξ/πολη, ΤΚ 68100, τη-
λ:2551024222-29888, Fax: 25510-80606, e-mail: gnomi@gnomionline.gr. 
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», Eλ. Βενιζέλου 30 Αλεξ/πολη, ΤΚ 68100, τηλ. 
2551026445-24734, fax 2551024445, e-mail: elthraki@otenet.gr. 
ΔHMOΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1 Διδυμότειχο Έβρος TK 
68300 τηλ. 2553050602-fax:24424, email: mayor@didymoteicho.gr., in-
fo@didymoteicho.gr. 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ,  Bασ. Κων/νου 9 – 11 Ορετιάδα ΤΚ 68200, τηλ. 
2552350300, email:mayor@orestiada.gr. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 
Δ΄ ΣΣ/Β2 (ΔΥΔΜ) 
XVI Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ - ΔΟΙ 
ΙV ΤΑΞΥΠ/4ο ΕΓ 
ΛΣ/ΧVΙ Μ/Κ ΜΠ 
ΣΠ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ) 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ/ΧVI M/K MΠ ΚΑΙ 50 Μ/Κ ΤΑΞ 
 

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 01/2020 
 

 1. Αναθέτουσα αρχή: XVI M/K MΠ/«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 
 

2. Είδος Διαγωνισµού : Ανοιχτός Πλειοδοτικός Διαγωνισµός με ενσφράγι-
στες προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 

3. Αντικείµενο του Διαγωνισµού: εγκατάσταση αυτόματων πωλητών θερ-
μών - κρύων ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών (τροφίμων, 
εμφιαλωμένων νερών - χυμών) και αναψυκτικών, προς κάλυψη αναγκών των Σχη-
ματισμών και Μονάδων ΠΕ/ΧVI M/K MΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ, με βάση την υψηλότερη 
προσφερόμενη τιμή μισθώματος για τα μηχανήματα. Κωδικός CPV: 42930000-4. 
 

4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Το σύνολο των μισθωμάτων δε δύναται να υ-
πολογιστεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προ-
βλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση μηχανημάτων, σύμφωνα με την επάνδρωση, 
τις ανάγκες των Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται 
στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) περίπου ετησίως. 

 
5. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

από τη XVI M/K MΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, 
τηλέφωνο: 25530 - 46420, email: 16mkmp@army.gr. 
 

6. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού : 
 
 α. Οι προμηθευτές που προτίθενται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 

οφείλουν μέχρι την Παρ 31 Ιαν 20 να αποστείλουν σχετική επιστολή δηλώνοντας 
την επιθυμία συμμετοχής τους στη Δνση XVI M/K ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑ-
ΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, προκειμένου μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, να διεξαχθεί έλεγχος – επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της επιχεί-
ρησης από αρμόδια επιτροπή της Στρ. Υπηρεσίας (εφόσον απαιτείται). Τα παρα-
πάνω αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαγωνιστική δια-
δικασία. 

 
 β. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των φακέλων προσφορών, 

ορίζεται η Τετ 26 Φεβ 20. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και 
ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για συμμετοχή στο διαγω-
νισμό.  
 
  γ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και αποσφράγισης όλων των 
προσφορών: Πεμ 27 Φεβ 20 και ώρα 10:00 στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Διδυμο-
τείχου. 
 
 

7. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή 



μισθώματος, για τα μηχανήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν. 
 
8. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έ-

τους, µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης έως και δύο (2) εξάµηνα 
ακόµη, υπό προϋποθέσεις. 
 

9. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 
με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού 
εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Ο πλειοδότης για την υπογραφή της σχετικής σύμβα-
σης οφείλει να προσκομίσει στη XVI M/K MΠ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέ-
λεσης της σύμβασης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €). 
 

11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, την 20 Ιαν 20. 
 

    Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
 
 

 Υπτγος Άγγελος Ιλαρίδης 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 

Διοικητής 
 

Ανθλγος (ΕΜ) Γεώργιος Σακελλαρίδης  
Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/2β  

 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Υπ’ Αριθ. 01/2020 

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοιχτός 
πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την 

 
«Ανάδειξη προμηθευτή εγκατάστασης αυτόματων πωλητών θερμών και 
κρύων ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών (τροφί-
μων, εμφιαλωμένων νερών και χυμών) και αναψυκτικών προς κάλυψη ανα-
γκών των Σχηματισμών και Μονάδων ΠΕ/ΧVI M/K MΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ».  

 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή μισθώ-
ματος, για τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν. Η συνολική εκτιμώμενη αξία 
ετησίως, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) περίπου. 

 

 Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, 
µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης έως δύο (2) εξάµηνα ακόµη, υπό 
προϋποθέσεις. 
 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί την Πεμ 27 Φεβ 20 και ώρα 10:00, στη 
Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Διδυμοτείχου. 

 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρο-

νική (pdf) μορφή στις διαδικτυακές πύλες ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την XVΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ Στρατόπεδο 

«ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, τηλέφωνο: 2553 046420, καθημερινά 09:00 
– 14:00 πλην Σαββάτου - Κυριακής. 

 

                                                                        Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 

 
 Υπτγος Άγγελος Ιλαρίδης 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 

Διοικητής 
 

Ανθλγος (ΕΜ) Γεώργιος Σακελλαρίδης  
Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/2β  

 


