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ΘΕΜΑ: Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ Παζηεξησκέλνπ Γάιαθηνο 

 
        Κύξηνη, 
 
 αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ αξηζκόλ 03/25 επ 15 δηαθήξπμε, πνπ 
αθνξά ζηε δηελέξγεηα αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα πα-
ζηεξησκέλνπ γάιαθηνο, γηα θάιπςε αλαγθώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ Μνλάδσλ (αλεμαξ-
ηήησο δπλάκεσο) ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο πνπ εδξεύνπλ ζηνπο Ν. Αηηηθήο, Βνησηίαο, 
Δπβνίαο, Κνξηλζίαο θαη Αξγνιίδαο.  
 
 

 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΔΟΜΜΔΥ 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 
ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ (Κνκνηελή) 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΟΓΟΠΖ (Κνκνηελή) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ (Αγξίλην) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ (Αξγνο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΚΑΓΗΑ (Σξίπνιε) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΡΣΑ 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

ρεο (ΔΜ) Κίζζαο Νηθόιανο 
Γηεπζπληήο 

  

  

 Λγόο (ΔΜ) Εαραξά Υξπζάλζε  
 Σκρεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ΠΣΠ  
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ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΥΑΗΑ (Πάηξα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΒΟΗΩΣΗΑ (Λεηβαδηά) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΡΑΜΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ (Ρόδνο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΒΡΟΤ (Αιεμαλδξνύπνιε) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΒΟΗΑ (Υαιθίδα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ (Καξπελήζη) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΛΔΗΑ (Πύξγνο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΜΑΘΗΑ (Βέξνηα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΠΔΗΡΟΤ (Ησάλληλα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΠΡΩΣΗΑ (Ζγνπκελίηζα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΒΑΛΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΡΓΗΣΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΑΗ ΗΘΑΚΖ (Αξγνζηόιη) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΗΛΚΗ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΕΑΝΖ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ (Κόξηλζνο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ (Δξκνύπνιε-ύξνο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΚΩΝΗΑ (Γύζεην) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΡΗΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΑΗΘΗΟΤ (Αγ. Νηθόιανο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΒΟΤ (Μπηηιήλε) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΤΚΑΓΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΑΓΝΖΗΑ (Βόινο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΜΔΖΝΗΑ (Καιακάηα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΞΑΝΘΖ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΛΛΑ (Έδεζζα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΗΔΡΗΑ (Καηεξίλε) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΡΔΒΔΕΖ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΡΔΘΤΜΝΖ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΜΟΤ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΡΡΩΝ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΡΗΚΑΛΩΝ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΘΗΩΣΗΓΑ (Λακία) & ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΛΩΡΗΝΖ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΦΩΚΗΓΟ (Άκθηζζα) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ (Πνιύγπξνο) 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΑΝΗΩΝ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΥΗΟΤ 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΑΓΤ/ ΓΔΜ 
ΔΚΔΜ/  ΣΜ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΠΣΠ 



ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
  

 
  
 ΔΙΓΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ 
 ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΡΑΣΟΤ 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜON 03/25 ΔΠ 2015/ EKEΜ 

 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΑΣΔΡΙΩΜΔΝΟΤ ΓΑΛΑΣΟ ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ (ΜΔΩ ΔΚΔΜ) Ν. ΑΣΣΙΚΗ,  ΒΟΙΩΣΙΑ , ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΑΡ-

ΓΟΛΙΓΑ  ΚΑΙ ΔΤΒΟΙΑ 
 

 Αλαθνηλώλεηαη όηη ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΔΚΔΜΣ, Σηξαηόπεδν 
"ΣΑΚΔΤΤΑ Β" ζην Βύξσλα (Καξέαο), αλνηθηόο δεκόζηνο  δηαγσληζκόο κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή ζε επξώ, γηα ηελ πξνκήζεηα παζηεξησκέλνπ 
γάιαηνο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ (κέζσ ΔΚΔΜΣ) ησλ λνκώλ Αηηη-
θήο, Βνησηίαο, Αξγνιίδαο, Κνξηλζίαο θαη Δπβνίαο. 
 
 

Ο διαγωνιζμός θα πραγμαηοποιηθεί με τρήζη ηης ηλεκηρονικής πλαη-

θόρμας ηοσ Δθνικού σζηήμαηος Ηλεκηρονικών Γημοζίων σμβάζεων (Δ-

ΗΓΗ) μέζω ηης διαδικησακής πύλης www.promitheus.gov.gr ηοσ ζσζηή-

μαηος, ύζηερα από κανονική προθεζμία πενήνηα ηεζζάρων (54) ημερών, 
από 09 Οθη 2015, εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθή-
ξπμεο απηήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, κε αξηζκό 
εζσηεξηθήο αλαθνξάο 2015 – 128855, θαζώο θαη ζην Τεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκν-
ζίσλ Σπκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθό Τύπν, 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΥΑ Π1/2390/2013. 

 

Τν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αλαξηεζεί ζε ειε-
θηξνληθή  κνξθή  (.pdf),  ζηε  δηαδηθηπαθή  πύιε  www.promitheus.gov.gr,  ηνπ 
ΔΣΖΓΖΣ. 

 
Ζκεξνκελία  αλάξηεζεο  ηεο  δηαθήξπμεο  ζηε  δηαδηθηπαθή  πύιε  ηνπ 

ΔΣΖΓΖΣ, νξίδεηαη ε  09 Οθη  2015. Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθν-

ξώλ ζην ζύζηεκα, νξίδεηαη ε 31 0900 Οκη 2015. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ  ζηε  Γηαδηθηπαθή  πύιε   www.promitheus.gov.gr  

ηνπ  ζπζηήκαηνο ΔΣΖΓΖΣ, νξίδεηαη ε 02 1500 Γεκ 15, εκέξα Τεηάξηε.  
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο  εκεξνκελίαο  θαη  ώξαο,  δελ  ππάξρεη  
ε  δπλαηόηεηα   ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σύζηεκα. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, 
βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζύκ-
θσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΥΑ  Π1/2390/16-10-2013  «Τερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Σπζηήκαηνο Ζιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ.)». 

 
Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, ηέζζεξηο (4) εξ-
γάζηκεο  εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, 

ήηνη ηελ 09 0800 Γεκ 15 από ην αξκόδην, πηζηνπνηεκέλν ζην ζύζηεκα, ζπιινγη-
θό όξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηα-

γσληζκνύ [εθεμήο: «επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ»]), όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθε-
ηαη ζηα άξζξα 8 θα η  9  ησλ Γεληθώλ Όξσλ,  εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 
θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ. 

 
Τα  έμνδα  δεκνζίεπζεο  ησλ  αλαθνηλώζεσλ  ζηνλ  Διιεληθό  Τύπν  ζα βα-

ξύλνπλ   ηνλ/ηνπο  αλαδεηρζέληα/εο  αλαδόρνπο,  ζηνλ/νπο  ν π ν ί ν / ν π ο  ζα  θα-
ηαθπξσζεί  ν δηαγσληζκόο  θαη  ζα  θαηαβιεζνύλ  από  απηνύο  πξηλ  από  ηελ  
ππνγξαθή  ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ. 

 
Δθόζνλ δεηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο, ζπκπιεξσ-

καηηθέο  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηζρύνπλ ηα θαζν-
ξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 118/07 

 
Τα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ 

παξέρεηαη από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκα-

ηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ, ππνβάιινληαη κόλν από εγγεγραμμένοσς ζηο ζύ-

ζηημα οικονομικούς θορείς, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο). Τα ππόςε αηηήκα-
ηα/εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα,  εληόο ησλ 
πξνζεζκηώλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζα απεπζύλνληαη ζηελ Υπεξεζία 
πνπ  δηελεξγεί ην Γηαγσληζκό ή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα  έρνπλ   ππνβιεζεί κε ηξόπν άιιν από 
ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπν-
ηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο, 
ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 
Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα «Α» 

έσο θαη «Γ» ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέ-
ξνο απηήο. 

 
 

Από ηε Γλζε ηνπ ΔΚΔΜΣ 
 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Σρεο (ΔΜ) Κίζζαο Νηθόιανο 
Γηεπζπληήο 

  

  

 Λγόο (ΔΜ)  Εαραξά Φξπζάλζε   
 Τκρεο Τκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ΠΤΠ  
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