
  ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΕΒΡΟΥ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
  Τηλέφ.: 2420 
  Φ.600.163/9/50971 
  Σ.256  
  Αλεξανδρούπολη, 23 Ιαν 17 
  Συνημμένα: Δύο (2) Σελίδες  
   
 Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την 
Εκμετάλλευση του Κρεοπωλείου του ΣΠΑ) 

   
ΣΧΕΤ   : α. ΚΤΠ «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών» 
 β.     Ν.Δ 721/70  «Περί  Οικονομικής  Μέριμνας &  Λογιστικού των 

Ε.Δ» (ΦΕΚ Α’ 251) 
 γ.     ΣK 5-98/1984 «Στρατιωτικά Πρατήρια» 
 δ.     Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους» (ΦΕΚ 247/1995,τ. Α΄) 
 ε. Φ.449.4/85/52323/Σ.1327/16 Noε 05/Δ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ/ΕΜ      (ΟΣΟ) 
 στ.    Φ.800/133/134893/Σ.3323/19  Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/  ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 

«Περί  μεταβίβασης  οικονομικής  εξουσίας  των  Υφυπουργών Εθνικής  
Άμυνας  σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των EΔ» 

 ζ.     ΜΔ 6-2/2011/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2 (Περί Λειτουργίας ΣΠΑ) (ΟΣΟ)                                       
 η.   Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων & 

Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 120/2013, τ. Α΄) 
 θ.   Φ.800/151/281101/Σ.1163/12 Ιουν 13/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/5 «Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 
 ι.   ΚΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ Β΄2677/21-10-2013) «Τεχνικές    

Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 ια. Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-  
Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 143/2014, τ.Α΄) 

 ιβ. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/2016, τ.Α΄) 

 
  Σας γνωρίζουμε ότι, η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, που θα αφορά στην 
προμήθεια : 
 
  «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για την παραχώρηση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος κρεοπωλείου του Στρατιωτικού 
Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ)» 
 
  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 
1/2017 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο 
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και 
παρακαλούμε :  
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  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 παράγραφος 6 του 
Ν.2741/28-9-1999 (ΦΕΚ 199/1999), συνδυαστικά με τις προβλέψεις του άρθρου 
376 παρ. 4 του (ια) σχετικού. 
 
  β. Τα Επιμελητήρια να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση 
τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στον διαγωνισμό, 
για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεών 
τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη διεύθυνσή μας (ΧΙΙ 
Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ», Ρήγα Φεραίου 
1, Αλεξανδρούπολη, ΤΚ 68131). 
 
  γ. Τις εφημερίδες : 
 
    (1) Nα δημοσιεύσουν τη συνημμένη προκήρυξη, στις 25 
Ιανουαρίου 2017 (Τετάρτη) 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 χιλιοστόμετρων και οι δε υπότιτλοι, όχι ανώτερο των 7 
χιλιοστόμετρων. 
 
     (γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα 
πρέπει να υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστόμετρα. 
 
    (2) Να εκδώσουν τιμολόγιο εξόδων δημοσίευσης, και με τις τιμές που 
καθορίζονται στην ΚΥΑ 2/8/2008 [(ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής 
Δημοσιευμάτων στον Τύπο»], του οποίου η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από τον 
ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. Γι’ αυτό τον λόγο θα απαιτηθεί η αποστολή (κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας με τον ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (τηλ. επικοινωνίας: 25510-55416) των παρακάτω: 
 
     (α) Τριών (3) φύλλων του τεύχους της εφημερίδας, όπου 
έγινε η δημοσίευση. 
 
     (β) Αναλυτικός λογαριασμός. 
 
     (α) Βεβαίωση αρμόδιου πρακτορείου για το ύψος της 
κυκλοφορίας της εφημερίδας. 
 
     (δ) Αριθµός λογαριασμού για την κατάθεση του 
οφειλόµενου ποσού (αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων). 
 
  Ο ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα 
στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της προκήρυξης στις 
εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/ΔΟΙ. 
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  Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), παρακαλείται 
να την καταχωρίσει στο διαδίκτυο στο www.army.gr.  
 
  Το Δ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ και η IV TAΞΥΠ/ΔΕΜ στους οποίους κοινοποιείται η 
προκήρυξη, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.  
  
  Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, 
παρακαλούνται να αναρτήσουν τη συνημμένη προκήρυξη στους χώρους 
ανακοινώσεών τους, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
  Χειριστής θέµατος : Ανχης (ΕΜ) Χρήστος Καλαμάκης, Τμχης 4ο ΕΓ/2 της          
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ (τηλέφ. ΟΤΕ : 25510-62420 & ΕΨΑΔ : 846-2420).  
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Υπτγος Δημήτριος Μπουζέλος 
Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

Ανχης (ΕΜ) Χρήστος Καλαμάκης 
     Τμχης 4ο ΕΓ/2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εθνικό Τυπογραφείο, (Γραφείο Πρωτοκόλλου - Τµήµα Α1 Παραλαβής Δηµ. Ύλης) 
Καποδιστρίου 34, Αθήνα, ΤΚ 10432, τηλ.: 2105279139 και FAX: 210-5234312, 
email: dds@et.gr  
Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Καραολή Δημητρίου 40, Αλεξ/πολη, TK:68132, 
τηλ.: 25513–35300, email: zafariaotou@panth.gov.gr 
Δήμος  Αλεξανδρούπολης, Ι. Καβύρη και Λ. Δημοκρατίας, Αλεξ/πολη, ΤΚ:68132  
τηλ.: 25510-26223 και FAX : 25510-23253  email: dimarxos@alexpolis.gr 
Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, TK: 10671, τηλ.: 210-
3387104 και FAX:210-3622320,  email: keeuhcci@uhc.gr 
Επιμελητήριο Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξ/πολη, TK:68132  
τηλ.: 25510-22323 και FAX : 25510-23253, email: epimevro@otenet.gr 
Επιμελητήριο Ξάνθης, Βασ. Κωνσταντίνου 1, ΤΚ 67100, Ξάνθη  
τηλ.: 25410-25105 και FAX: 25410-25987, email: info@ebex.gr 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας, Λ. Λαμπριανίδη 40, Δράμα, 
ΤΚ 66100, τηλ.: 25210-22750 και FAX : 25210-25835,          
email: ccidrama@dramanet.gr 
Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Βασ. Γεωργίου 2β, 
Κομοτηνή, ΤΚ: 69100, τηλ.: 25310-36831 και FAX : 25310-26714, 
email: info@everodopi.gr  
Επιμελητήριο Καβάλας, Ομονοίας 50Α, Καβάλα, ΤΚ 65302,  
τηλ. 2510-223325 FAX: 2510-835946, email: info@chamberofkavala.gr 
Εφημερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», τηλ.: 210-524773 & 210-5244858 και FAX: 
210-5236927, email: geniki@otenet.gr 
Eφημερίδα «NAYTEMΠOΡIKH», Λένορμαν 205, Αθήνα, TK: 10442,  
τηλ.: 210-51998000 και FAX: 210-5198295, email: tgili@naftemporiki.gr 
Εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», Βενιζέλου 30, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ:68100, 
τηλ.: 25510-26445-24734, FAX : 2551024445, email: elthraki@otenet.gr 
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Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
Δ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ/ΕΜ – ΔΟΙ - ΔΕΛ 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ /4ο ΕΓ- ΔΟΙ 
IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ  
ΣΠ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 
12 ΚΤΣ 
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού 

 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 

Υπτγος Δημήτριος Μπουζέλος 
Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

Ανχης (ΕΜ) Χρήστος Καλαμάκης 
     Τμχης 4ο ΕΓ/2 

 
 

 
 
 
 
 

ΥΔΚΤΗΣ ΔΚΤΗΣ 
  
  

Νικόλαος Καραντζούλης Δημήτριος Μπουζέλος 
Ταξχος Υπτγος 

  
Β. ΕΠΧΗ ΕΠΧΗΣ 

  
  

Κων/νος Ζαφειρέλης  Αναστάσιος Αλεξιάδης   
Σχης (ΠΒ) Σχης (ΠΖ) 

  
4o ΕΓ/Δ ΔΟΙ/Δ 

  
  

Εμμανουήλ Τσελιπιώτης  Γιώργος Ταμίας  
Ανχης (ΔΒ) Ανχης (Ο) 

(Για τον Απουσιάζοντα Δντή)  
 4o ΕΓ/2 
  
  
 Χρήστος Καλαμάκης 
 Ανχης (ΕΜ) 
  

./. 



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΣΠΑ)  
 

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 1/2017 
 
1. Αναθέτουσα αρχή : 
 
 ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 
 
2. Είδος Διαγωνισµού : Ανοιχτός Διαγωνισµός σύμφωνα µε τις διατάξεις του             
Ν.4412/2016. 
 
3. Αντικείμενο του Διαγωνισµού : Προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών 
για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος κρεοπωλείου 
του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ).  
 
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία : Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα 
ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€) περίπου, με 
δυνατότητα να αυξομειωθεί, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να 
προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων από πελάτες του ΣΠΑ, τιμές 
προϊόντων, κ.λπ. 
 
5. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή πληροφοριών, 
κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες από τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ : Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ», Ρήγα Φεραίου 1, Αλεξανδρού-πολη, ΤΚ 68131, 
τηλέφωνο: 25510-62420, email: kalamakisxr@gmail.com. 
 
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισµού : 
 
 α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
 β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
 γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 17 Φεβρουαρίου 2017, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ. 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 της ΕΣΗΔΗΣ. 
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 δ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» (1η Φάση), θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ.. 
 
 ε. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
(2η Φάση), θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ την Τετάρτη 8 
Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 πμ. 
 
 στ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ή άλλου 
ανυπέρβλητου κωλύµατος οφειλόµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να προβλεφθούν, 
κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, η Μεραρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του υπόψη διαγωνισµού, με 
νεότερη απόφαση, σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει, ανηρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσουν η προσφορά με 
την πλέον συμφέρουσα τιμή από πλευράς οικονομικής άποψης, που θα 
συνάγεται από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %), επί της μέσης 
αποφορολογημένης λιανικής τιμής πώλησης, ανά κατηγορία, των νωπών κρεάτων 
και πουλερικών και δεν πρέπει να είναι μικρότερες του 25%. Η τιμή πώλησης 
των προϊόντων θα προκύπτει από τον μέσο όρο της αποφορολογημένης λιανικής 
τιμής πώλησης των νωπών κρεάτων και πουλερικών τριών (3) κρεοπωλείων και 
ενός (1) SUPER MARKET της πόλης της Αλεξανδρούπολης, εξαιρούμενων των 
προϊόντων που είναι σε προσφορά. 
 
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, 
µε δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα. 
 
9. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την Υπηρεσία. 
 
10. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν με 
την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους     
2% επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ποσού τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000,00 €). Ενώ ο μειοδότης για υπογραφή της σχετικής σύμβασης οφείλει 
να προσκομίσει στην ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ποσού 
επτά χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €).  
 
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 25 Ιανουαρίου 2017. 
 
                                                                                Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 
                                                                                  Υπτγος Δημήτριος Μπουζέλος 
                                                                                                 Διοικητής 

./. 


	Επιμελητήριο Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξ/πολη, TK:68132 
	τηλ.: 25510-22323 και FAX : 25510-23253, email: epimevro@otenet.gr
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

