
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                         ΑΔΑ: ΨΕΞΚ6-ΛΒΖ  
                                         ΑΔΑΜ: 20PROC007865955 
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ΠΡΟΣ:         5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
          «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 
  Πίνακας Αποδεκτών     4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
          Τηλέφ.(Εσωτ.) 5255 
KOIN:         Φ.600.163/62/35453 
          Σ.2665 
          Χανιά, 15 Δεκ 20 
          Συν: Μία (1) προκήρυξη 
 

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού) 
 
ΣΧΕΤ : α. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Δια-

χείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημό-
σιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις», Άρθρα 66 και 77, όπως τροποποιή-
θηκαν με το Ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10. 2015) 

 β. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2021 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η 5η ΤΑΞΠΖ θα προβεί στη διενέργεια, ανοικτού δη-
μόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: 

 
«Νωπών οπωροκηπευτικών, προς κάλυψη των αναγκών του συσ-

σιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης της 5ης Ταξιαρχίας 
Πεζικού (5ης ΤΑΞΠΖ) συνολικής εκτιμώμενης αξίας εξήντα μία χιλιάδων οκτα-
κοσίων εξήντα ευρώ (61.860,00€), χωρίς ΦΠΑ (32.880,00€ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, 
15.650,00€ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ και 13.330,00€ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ).». 

 
Κατόπιν τούτων, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αρίθμ. 01/2021 

προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο προς δη-
μοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε: 

 
Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη (υ.τ.α.), για 

την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
Τα Επιμελητήρια, όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση έγκαιρα τα 

μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό και 
για την τοιχοκόλληση του συνημμένου στον πίνακα ανακοινώσεών τους και την α-
ποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη διεύθυνσή µας [5η ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «Τχη (ΠΒ) Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ», ΒΛΗΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ]. 

 
Οι εφημερίδες να δημοσιεύσουν το κείμενο προς δημοσίευση στον τύπο, 

την 17 Δεκ 20 και για μια μόνο φορά. Κατά τη δημοσίευση: 
 

http://www.army.gr/
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 α. Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και μόνο σε περίπτωση έλλει-
ψης 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 δεν θα υπερβαίνει 
τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 

  δ. Για την είσπραξη των εξόδων δημοσιεύσεως να αποστείλετε στο ΣΠ 
ΧΑΝΙΩΝ (στη διεύθυνση Άγιος Ιωάννης ΧΑΝΙΩΝ) την παρούσα πρωτότυπη εντολή, 
3 φύλλα της εφημερίδας της ημερομηνίας που έγινε η δημοσίευση και τιμολόγιο με 
στοιχεία όπως παρακάτω: 

 
 (1) Στοιχεία πελάτη : ΣΠ ΧΑΝΙΩΝ. 
 
 (2) Δνση: Αγιος Ιωάννης, ΧΑΝΙΑ 
 
 (3) ΑΦΜ :090153025 
 
 (4) ΔΟΥ: Ψυχικού 

 
 Χειριστής Θέματος: Ίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης, Επιτελής 5ης ΤΑΞΠΖ/4ου 
ΕΓ/2, τηλ. 869-5255, 2821025255. 
 
 

 Ταξχος Δημήτριος Αρβανίτης 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  
  

Ίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΧΑΝΙΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 4, ΧΑΝΙΑ, ΤΚ 
73104 epimel@chania-cci.gr 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Εμμ. Πορτάλιου, 
ΡΕΘΥΜΝΟ, ΤΚ 74100, e-mail:manager@eber.gr 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 71202, e-mail:info@ebeh.gr 
Εφημερίδα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ», Καραϊσκάκη 49, Χανιά, ΤΚ 73100 e-mail: 
info@haniotika-nea.gr 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ (e-mail: gesdendhs5@army.gr) 
5η ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/2-ΔΟΙ 
ΣΕΑΠ/ΔΙΠΡΟ-ΔΜ 

mailto:gesdendhs5@army.gr
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50 ΜΕ 
545-547 Α/Μ TΠ 
1η ΜΑΛ 
5ο ΤΥΠ 
699 ΠΑΠ 
ΣΠ ΧΑΝΙΩΝ 
ΛΑΦ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ–ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ Π.Ε. 
ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Προκήρυξη  υπ’ αριθμ. 01/2021 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (5η ΤΑΞΠΖ) 

 
 2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός Δια-
γωνισμός σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 

 3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια κρεάτων, προς κάλυψη των α-
ναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών της περιοχής ευθύνης της 5ης 
Ταξιαρχίας Πεζικού (5ης ΤΑΞΠΖ) των Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 
 
 4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν 
δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη δυνάμε-
νους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων, προτί-
μηση εξυπηρετούμενου προσωπικού, δημιουργία – διάλυση Μονάδων κλπ. Η εκτι-
μώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε εξήντα μία χιλιάδες οκτακόσια 
εξήντα ευρώ (61.860,00€), (32.880,00€ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, 15.650,00€ Π.Ε. 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ και 13.330,00€ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ). 
 
 5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών: Τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από την 5η ΤΑΞΠΖ/4οΕΓ, Στρατόπεδο «Τχη (ΠΒ) Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ», ΒΛΗΤΕΣ 
ΧΑΝΙΩΝ, τηλέφωνο: 28210-25255. 
 
 6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού : 
 

 α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr. 
 

 β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ με ΑΔΑ: ΨΕΞΚ6-ΛΒΖ  και ΑΔΑΜ: 20PROC007865955. 
 
 

 γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδι-
κτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 22 Ιαν 21, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. 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 συ-
στήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης. 
Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε  τη διαδικασία  του διαγωνισμού, θα γνωστοποιού-
νται αυτόματα, µέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ. 
 

δ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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(Έλεγχος υποφακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς Συμμε-
τεχόντων) ορίζεται η 28 Ιαν 21 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. 
 

ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλ-
λου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα µη δυνάμενα να προ-
βλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υπο-
στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Ταξιαρχία θα προ-
χωρήσει σε μετάθεση κάθε δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα επτά 
(7) ημερολογιακών ημερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, µε νεότερη 
απόφαση, ανηρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 
 7. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση τη 
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικής ετήσιας προμήθειας κρεατος ανά Π.Ε. 
 
 8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έ-
τους, µε δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον τρί-
μηνα. 
 
 9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν 
µε την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους: 
 
  α. Εξακόσιων εξήντα ευρώ (660,00€) εφόσον ο οικονομικός φορέας 
συμμετέχει μόνο για την Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ. 
 
  β. Τριακόσιων δεκα πέντε ευρώ (315,00€) εφόσον ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει μόνο για την Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 
 
 γ. Διακόσιων εβδομήντα ευρώ (270,00€) εφόσον ο οικονομικός 
φορέας συμμετέχει μόνο για την Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 

 
Εφόσον η προσφορά συμμετέχοντος στο διαγωνισμό αφορά στην προμήθεια 

περισσοτέρων της μίας Π.Ε. η εγγυητική επιστολή θα είναι άθροισμα των ανωτέρω 
ποσών 
 
 11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 17 Δεκ 20. 
 
 
 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 
 

Ταξχος Δημήτριος Αρβανίτης 

Διοικητής 
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(ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ) 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υπ’ αριθμ. 01/2021 
 

Ανακοινώνεται, ότι η 5η Ταξιαρχία Πεζικου (5η ΤΑΞΠΖ) προκηρύσσει Ανοιχτό 
Δημόσιο Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό προμήθειας νωπών οπωροκηπευτι-
κών, προς κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών της 
περιοχής ευθύνης της που εδρεύουν στις Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, και Π.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
 
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή [ποσο-
στό έκπτωσης επί τοις % (κατ ελάχιστον 10%), επί της μέσης τιμής Τμήματος Εμπο-
ρίου των Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ] και με συνολική εκτιμώμενη 
αξία εξήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (61.860,00€), χωρίς ΦΠΑ 
(32.880,00€ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, 15.650,00€ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ και 13.330,00€ Π.Ε. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ). 
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύ-
λης www.promitheus.gov.gr όπου έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή το 

πλήρες σώμα της διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΕΞΚ6-ΛΒΖ και ΑΔΑΜ: 
20PROC007865955. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στο 

σύστημα, ορίζεται η 22 Ιαν 21 και ώρα 15:00. 
 
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 5η ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «Τχη 
(ΠΒ) Ι. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ», ΒΛΗΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ, τηλέφωνο: 28210-25255, καθημερινά 

09:00 – 14:00 πλην Σαββάτου – Κυριακής και Αργιών. 
 
 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 
 

Ταξχος Δημήτριος Αρβανίτης 

Διοικητής 
 
 
 
 
 

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

