
Διαγωγισμοί - Συμβάσεις 

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

«Κρεάτων για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της XXIV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ 
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ» 

2. Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ.

10/2016 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο 
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε: 

α. Το Εθνικό Τυπογραφείο, για τη δημοσίευση του κειμένου της 
προκήρυξης, που αφορά στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισμού στο ΦΕΚ (Τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2741/28-9-1999 
(ΦΕΚ 199/99). 

β. Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα 
μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για 
την τοιχοκόλληση της συνημμένης διακήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεων των και 
την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη διεύθυνσή μας (ΧΧΙν ΤΘΤ/4ο 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο, ΤΚ 60100). 

γ. Τις εφημερίδες: 

(1) Να δημοσιεύσουν το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, την 
3 Οκτ 16 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 
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) Η πληρωμή των εξόδων δημοσίευσης θα πραγματοποιηθεί από 
τον μειοδότη προμηθευτή. 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. 

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

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

5. Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Ταραμίγκος, Επιτελής XXIV
ΤΘΤ/4ο ΕΓ, τηλ.: 2352094047. 
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Προκήρυξη υπ’ αριθ. 10/2016 

1. Αναθέτουσα αρχή:

XXIV ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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2. Είδος Διαγωνισμού : Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/16. 

3. Α
ντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια κρεάτων (CPV 15110000-2) για τις ανάγκες 
του συσσιτίου των Μονάδων της XXIV ΤΘΤ. 

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 εκατόν χιλιάδες 
ευρώ (100.000,00 €) περίπου. 

5. Δ
ιεύθυνση 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.qov.qr. 

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 ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 26 15:00 Οκτ 16, ημέρα Τετάρτη. 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 
ΕΣΗΔΗΣ. 

δ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου 
ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η 
Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισμού χωρίς τη χρήση του υπόψη 
συστήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 του 
Ν.4155/2013. Σε αυτή την περίπτωση : 

./. 
(1) Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, θα 

υποβληθούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της χΧΙν ΤΘΤ (Στρατόπεδο 
«ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο, ΤΚ 60200). 

(2) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 26 
Οκτ 16 και ώρα 15:00. 

(3) Η αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 
Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στην XXIV ΤΘΤ/4ο ΕΓ, την 27 Οκτ 16 και 
ώρα 10:00. 
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(4) Η αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα 
πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη ειδοποίηση των συμμετεχόντων . 

7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά τιμής σε κάθε είδος ξεχωριστά. 

8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, με δικαίωμα 
παράτασης της ισχύος της σύμβασης για 1 τρίμηνο ακόμη. 

9. Τα έξοδα 
δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη προμηθευτή. 

10. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν με την προσφορά τους 
και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 2 % επί της εκτιμώμενης 
αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί για υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. 

11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 30 Σεπ 16. 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
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