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ΠΡΟΣ : 96 ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Πίνακας Αποδεκτών «ΧΙΟΣ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙδ 
   Τηλ.(Εσωτ.) 4242 
ΚΟΙΝ. :  Φ.600.163/88/50116 
 Σ. 4760 
 Χίος, 02 Νοε 18 
 Συνηµµένα: 1 προκήρυξη 
 
ΘΕΜΑ : Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί (∆ηµοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδοτι-
κού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Νωπού Κρέατος και Πουλερικών) 
 
ΣΧΕΤ : α. Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπη- 
               ρεσιών  

  β. Φ.600.163/87/50068/Σ.4773/01 Νοε 18/96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙδ  
 (Α∆ΑΜ:   18PROC003941187) 

 
  Σας γνωρίζουµε ότι η 96 Α∆ΤΕ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετι-
κά, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού, που 
θα αφορά στην προµήθεια  
 
 «Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 96 
Α∆ΤΕ» 
 
 Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 
14/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο 
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και 
παρακαλούµε:  
 
 1. Το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δηµοσίευση των κειµένων της προκήρυ-
ξης, που αφορά στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισµού στο ΦΕΚ (Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 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 σχετικού. 
 

2. Τα Επιµελητήρια όπως µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα 
µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή σ’ αυτόν και για την 
τοιχοκόλληση της συνηµµένης προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεών τους και 
την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη ∆ιεύθυνσή µας (96 
ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4Ο ΕΓ, Στρατόπεδο 
«ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82132).  

 
3. Τον ∆ήµο Χίου και την Περιφερειακή Ενότητα Χίου, όπως αναρτήσουν 

τη συνηµµένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την ευρύτερη 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 

 
4. Τις εφηµερίδες:  
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  α. Να δηµοσιεύσουν το συνηµµένο κείµενο προς δηµοσίευση, στις 
06 Νοε 2018 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν αυτή την ηµέρα, η 
δηµοσίευση να γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση:  
 

(1) Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περίπτωση 
έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8.  

 
(2) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτε-

ρο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.  
 

(3) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα υπερ-
βαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.  
 
  β.  Να εκδώσουν τιµολόγιο εξόδων δηµοσίευσης, µε τις τιµές που κα-
θορίζονται στη ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008), του οποίου η πληρωµή 
θα πραγµατοποιηθεί από τον µειοδότη. Γι’ αυτό το λόγο, απαιτείται η αποστολή 
των κάτωθι δικαιολογητικών στον ΛΣ/96 Α∆ΤΕ: 
 
   (1) Τιµολόγιο (επί πιστώσει). 
 
   (2) 3 φύλλα του τεύχους της εφηµερίδας όπου έγινε η 
δηµοσίευση. 
 
   (3) Αναλυτικός λογαριασµός της δηµοσίευσης σε 2 αντίτυπα. 
 
   (4) Βεβαίωση αρµόδιου πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφο-
ρίας της εφηµερίδας και 
 
   (5) Ο αριθµός λογαριασµού για την κατάθεση του οφειλόµενου 
ποσού. 
 
  Ο ΛΣ/96Α∆ΤΕ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να τα προσκοµίσει στον 
µειοδότη, ενώ σε περίπτωση άγονου διαγωνισµού να προβεί έγκαιρα στη σύνταξη 
και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης στις εφηµερίδες, 
αιτούµενος το αναγκαίο ποσό, από την 96 Α∆ΤΕ/∆ΟΙ. 
 

5. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακα-
λείται για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr 
 

Η ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ, στην οποία κοινοποιείται η προκήρυξη, παρακαλείται για την 
ενηµέρωσή της.  
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 Χειριστής θέµατος Ανχης (ΕΜ) Ιωάννης Κουκουφίκας, Τµχης 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ 
τηλ. ΕΨΑ∆ 862-4242, τηλ. ΟΤΕ 2271084242 και e-mail:96adte@gmail.com. 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ,  
(Γραφείο Πρωτοκόλλου - Τµήµα Α1 Παραλαβής ∆ηµ. Ύλης),  
Καποδιστρίου 34, ΤΚ: 10432, Αθήνα,  
τηλ. 2105279139-196, φαξ 2105234312, 
webmaster.et@et.gr, dds@et.gr 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,  
Ακαδηµίας 6, ΤΚ: 10671, 
τηλ 210 3387104, φαξ 210 3622320,  
e-mail: keeuhcci@uhc.gr  
 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ  
Φιλίππου Αργέντη 8, ΤΚ 82100  
Τηλ 22710-44330 φαξ 22710-44332 
e-mail: epimelit@otenet.gr 
 
Περιφερειακή Ενότητα Χίου – ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης /Τµήµα Εµπορίου 
Ναυάρχου Κουντουριώτη 16, ΤΚ 82100  
Τηλ 2271352310 φαξ 2271350561 
e-mail: dpt.grammateias@chios.pvaigaiou.gov.gr 
 
∆ήµος Χίου  
∆ηµοκρατίας 2, ΤΚ 82100 
τηλ 2271350829 φαξ 2271350847 
e-mail: protokollo@chios.gov.gr 
 
Εφηµερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», 
Τζωρτζ 6, ΤΚ 10677 
τηλ 210 3817700, φαξ 210 3817331,  
e-mail: iho@otenet.gr  
 
Εφηµερίδα «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», 
Σωνιέρου 20,ΤΚ10438, 
Τηλ 2105247773 Φαξ 2105236927 
email: geniki@otenet.gr 
 
 

                                                                           Ταξίαρχος Παναγιώτης Κιµουρτζής 
Ακριβές Αντίγραφο                                                                ∆ιοικητής 
 
 
Ανθλγός (ΕΜ) Παναγιώτης Βαγγελάτος  
      Τµχης 4ου ΕΓ/ΙΙδ 
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Εφηµερίδα «ΧΙΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ»,  
Λ. Αιγαίου 80, ΤΚ 82100  
Τηλ 2271041224 φαξ 2271026590 
e-mail: info@diafaneia.com 
 
ΛΣ/96 Α∆ΤΕ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ (gesdendhs5@army.gr) 
ΑΣ∆ΕΝ/∆ΕΜ 
96 Α∆ΤΕ/4οΕΓ- ∆ΟΙ-∆ΥΓ 
96 ΚΤΕΘ 
ΛΕΘ ΧΙΟΥ 
ΣΠ ΧΙΟΥ 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού της 96 Α∆ΤΕ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
υπ’ αριθµ. 14/2018/96 Α∆ΤΕ 

 
 Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί ανοιχτός 

µειοδοτικός διαγωνισµός για την προµήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών, για 
κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της 96 Α∆ΤΕ. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας θα αποτελέσει η πλέον συµφέρου-

σα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής σε κάθε είδος ξεχωριστά. 
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της προµήθειας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(200.000,00€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ. 

 
Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε 

δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης µέχρι 6 µήνες µονοµερώς από την 
υπηρεσία και µέχρι ακόµη 6 µήνες, µε σύµφωνη γνώµη και των δύο µερών. 

 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνι-

κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου και θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική 
µορφή (pdf) και το πλήρες σώµα της διακήρυξης. 

 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗ∆ΗΣ, ορί-

ζεται η 26 Νοεµβρίου 2018. 
 
Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλου ανυ-

πέρβλητου κωλύµατος, η 96 Α∆ΤΕ θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνι-
σµού χωρίς τη χρήση του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως καθορίζεται στους όρους του διαγωνι-
σµού. 

 
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 96 Α∆ΤΕ/4ο ΕΓ, κατά τις ερ-

γάσιµες ηµέρες και ώρες, Στρατόπεδο «ΓΚΙΑΛΑ», Χίος, ΤΚ 82132, τηλέφωνο 
2271084242, Fax: 2271027400. 

        
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
Ταξίαρχος Παναγιώτης Κιµουρτζής 

 
 
 


