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ΠΡΟ :   ΙV ΣΑΞΙΑΡΥΙΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΔΩ 

                 Πίλαθα Απνδεθηώλ 
4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/2 
Σει (ΟΣΔ): 25410-35466 

ΚΟΙΝ  :   Φ.600.163/77/33334      

 . 854 

 Ξάλζε, 18 Μαξ 20 
 πλεκκέλα: Έλα (1) θύιιν 

 

ΘΕΜΑ: Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Πεξηιεπηηθή Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ) 

 

XET: Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ &     
Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ 147/2016, η. Α΄)  

 
 αο γλσξίδνπκε όηη, ε Σαμηαξρία ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην  ζρεηηθό, 
ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηρηνύ δεκόζηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα 
«εηδώλ θπιηθείνπ γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ Μνλάδσλ πνπ 
εδξεύνπλ εληόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ΚΑΑΤ Κεξακσηήο». 
 

Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. 
03/2020 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο), πνπ αθνξά ζηνλ 
ππόςε δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο 
πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεώλ ζαο, γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 
κειώλ ζαο κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό.  

 
Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΗ, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξνθήξπμε (π.η.α.), ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, παξαθαιείηαη γηα ηελ θαηαρώξεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ζηελ 
ηζηνζειίδα www.army.gr, κέρξη ηε Σεηάξηε 01 Απξ 20.   

 
Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Τπιγνο (ΔΜ) Υξήζηνο Σ. εβαζιηάλ, βνεζόο                  

IV ΣΑΞΤΠ/4ν ΔΓ/2 (ηει.: 25410-35466, e-mail: ivtajypdem@army.gr). 
 
 
 

   Σαμρνο Φώηηνο Γθίθαο    
        Αθξηβέο Αληίγξαθν  Γ η ν η θ ε η ή ο  

 
 
Τπιγόο (ΔΜ) Υξήζηνο Σ. εβαζιηάλ   

  

    Δπηηειήο IV ΣΑΞΤΠ/4ν ΔΓ/2   
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ξάλζεο, Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 1, ΣΚ 67100, Ξάλζε 
(FAX: 25410 25987 – ηει. 25410 25105, email: ebex@otenet.gr ) 
Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Έβξνπ, Λ. Γεκνθξαηίαο 307, ΣΚ 68100, 
Αιεμαλδξνύπνιε (FAX : 25510 23253 – ηει. 25510 22323, email: 
epimevro@otenet.gr ) 
Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ρνδόπεο, Βαζ. Γεσξγίνπ 2β, ΣΚ 69100, Κνκνηελή 
(FAX : 25310 26714 – ηει. 25310 36831, email: info@rodopicci.gr ) 
Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Οκνλνίαο 50Α, ΣΚ 65302, Καβάια 
(FAX: 2510 835946 – ηει. 2510 223325, email: info@chamberofkavala.gr ) 
Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Γξάκαο, Λ. Λακπξηαλίδε 40, ΣΚ 66100, Γξάκα, 
(FAX : 25210 25835 - ηει. 25210 22750, email: ccidrama@dramanet.gr ) 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/ΓΔΝΓΗ 
Γ΄/Β2(ΓΤΓΜ)-ΓΟΙ  
ΙV ΣΑΞΤΠ/4ν ΔΓ/2 -ΓΤΓ-ΓΟΙ 
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IV ΣΑΞΤΠ/4ο ΕΓ     
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
YΠ΄ΑΡΙΘΜ. 03 / 2020  

 Αλαθνηλώλεηαη από ηε Σηξαηησηηθή Υπεξεζία όηη, ζα δηελεξγεζεί Αλνηρηόο 
Δεκόζηνο Ηιεθηξνληθόο Δηαγσληζκόο, γηα ηελ πξνκήζεηα «Εηδώλ θπιηθείνπ γηα 
θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ Μνλάδσλ πνπ εδξεύνπλ εληόο ησλ 
γεσγξαθηθώλ νξίσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ξάλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θαη ηνπ ΚΑΑΥ Κεξακσηήο».  

 Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα απνηειέζεη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο (ρακειόηεξεο) 
ηηκήο. Η ζπλνιηθή Η εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α αλέξρεηαη ζηηο εθαηόλ είθνζη 
δύν ρηιηάδεο επξώ (122.000 €).  
 

Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, 
κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο γηα  έλα (1) αθόκε έηνο.   

 
Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΕΣΗΔΗΣ), κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr.  Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζην ζύζηεκα, νξίδεηαη ε 04 Μαΐου 2020, εκέξα 
Δευτέρα θαη ώξα 14:00 κκ. 

 
Τν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) ζηε δηαδηθηπαθή πύιε, www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΚΗΜΔΗΣ θαη ΕΣΗΔΗΣ.   

 
 Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δηαηίζεληαη από ηελ ΙV ΤΑΞΥΠ/4ν ΕΓ, ζηε 
δηεύζπλζε: Σηξαηόπεδν «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ», Ξάλζε, ηειέθσλν θαη fax: 25410-
35466, email: ivtajypdem@army.gr, θαζεκεξηλά πιελ Σαββάηνπ - Κπξηαθήο, κέρξη 
14:00 Ω . 
 

 
 
   

     Εθ ηεο Σηξαηησηηθήο Υπεξεζίαο   
 

Υπιγνο (ΕΜ) Φξήζηνο Τ. Σεβαζιηάλ 
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