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ΠΡΟΣ  : ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ
«ΕΒΡΟΥ»

Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
Τηλέφ.: 2420

ΚΟΙΝ   : Φ.600.163/86/63907
Σ.3700
Αλεξανδρούπολη, 10 Αυγ 17

ΘΕΜΑ  : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού
Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια
Νωπών Αλιευμάτων για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ
Μ/Κ ΜΠ και για την Εκμετάλλευση του Ιχθυοπωλείου 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. Ν.4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου» (όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4441/2016)

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»

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

ιγ. ΜΔ 6-2/2017/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2 (Περί Λειτουργίας ΣΠΑ) (ΟΣΟ)
ιδ. Φ.600.163/96/24066/Σ.3785/17 Αυγ 16/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2
ιε. Φ.600.163/74/59686/Σ.2627/13 Ιουν 17/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2
ιστ. Φ.600.163/75/59687/Σ.2628/13 Ιουν 17/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ/2

(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 43047)
ιζ. Φ.600.163/85/63576/Σ.3652/24 Ιουλ 17/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ

(ΑΔΑ:ΩΑ6Η6-Η3Ο)

Αφού λάβαμε υπόψη:

α. Το (α) σχετικό, με το οποίο κωδικοποιείται η νομοθεσία για τα
τρόφιμα.
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β. Τα (β), (γ), (δ), (η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) σχετικά, με τα οποία
καθορίζονται τα θέματα προμηθειών των ΕΔ.

γ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ για τη
διενέργεια διαγωνισμών και την υπογραφή συμβάσεων.

δ. Το άρθρο 2 παρ 2 γ του (ζ) σχετικού, σύμφωνα  με το οποίο η
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων
συμβάσεων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του (ιβ) ομοίου, δεν απαιτεί τη
σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

δ. Το (ιγ) σχετικό, με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία προμήθειας
ειδών από το Στρατιωτικό Πρατήριο Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ).

ε. Το (ιδ) σχετικό, με το οποίο συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές
Διενέργειας Διαγωνισμών (ΕΔΔ) της Μεραρχίας.

στ. Το (ιε) σχετικό, με το οποίο δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του
διαγωνισµού προμήθειας νωπών αλιευμάτων για κάλυψη αναγκών των μονάδων
της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την εκμετάλλευση του ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ.

ζ. Τη (ιστ) σχετική διακήρυξη του υπ΄αριθμ 2/17 ανοιχτού
διαγωνισμού προμήθειας νωπών αλιευμάτων για κάλυψη αναγκών των μονάδων
της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την εκμετάλλευση του ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ.

η. Το (ιζ) σχετικό, με το οποίο αποφασίστηκε η συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας του υπ΄αριθμ 2/17 (α/α ΕΣΗΔΗΣ 43047) ανοιχτού
διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων για κάλυψη αναγκών των
μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για την εκμετάλλευση του ιχθυοπωλείου του ΣΠΑ
προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) άνευ ΦΠΑ, με
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο άρθρο 8 της (ιστ) σχετικής διακήρυξης και στο άρθρο 32 του
(ιβ) ομοίου.

π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων (ψάρια,
κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή), αλιείας και εκτροφής, θαλασσίων και
γλυκέων υδάτων, µε κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, την πλέον
συμφέρουσα τιμή από πλευράς οικονομικής άποψης, που θα συνάγεται από το
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, ανά κατηγορία των νωπών αλιευμάτων, αλιείας
και εκτροφής [(επί τις %) επί της μέσης αποφορολογημένης λιανικής τιμής
πώλησης των νωπών αλιευμάτων σε τέσσερα (4)  ιχθυοπωλεία της πόλης της
Αλεξανδρούπολης, εξαιρούμενων των προϊόντων που είναι σε προσφορά και δεν
πρέπει να είναι μικρότερη του 18%], με σκοπό την ανάδειξη προμηθευτή για
κάλυψη αναγκών των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και για παραχώρηση του
δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος ιχθυοπωλείου του Στρατιωτικού
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Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ), εκτιµώµενης αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδες
ευρώ (150.000,00€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ.

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμών (ΕΔΔ) της ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ, με την υποβολή ενσφράγιστων έντυπων
προσφορών στη Δνση: Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ», ΧΙΙ Μ/Κ
ΜΠ/4ο ΕΓ, Ρήγα Φεραίου 1, Αλεξανδρούπολη, ΤΚ 68131 (υπόψη Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού υπ΄αριθμ 2/17).

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση, να υποβάλλουν
σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά
(δικαιολογητικά 1ης φάσης) και την οικονομική προσφορά (δικαιολογητικά 2ης

φάσης) του άρθρου 4 των γενικών όρων και του άρθρου 5 των ειδικών όρων της
(ιστ) σχετικής διακήρυξης στη Μεραρχία μέχρι 23 14:00 Αυγ 17.

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά θα
πραγματοποιηθεί από την ΕΔΔ την 24 10:30 Αυγ 17 και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει διαπραγμάτευση, στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς
Αλεξανδρούπολης.

Η ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς θα
κοινοποιηθεί με νεότερο έγγραφο στους υποψηφίους προμηθευτές, των οποίων
τα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά κριθούν αποδεκτά σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 100 του (ιβ) σχετικού και με την προϋπόθεση ότι οι
εγκαταστάσεις τους κριθούν κατάλληλες από την επιτροπή υγειονομικής
επιθεώρησης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 7 της (ιστ) όμοιας
διακήρυξης.

Η ΕΔΔ να μεριμνήσει για την ενημέρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4)
ιχθυοπωλείων της περιοχής της Αλεξανδρούπολης επί της παρούσας
πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι την Δευ 14 Αυγ 17.

Τα Επιμελητήρια παρακαλούνται να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα
γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στην
διαπραγμάτευση, με την τοιχοκόλληση της εν λόγω πρόσκλησης στους πίνακες
ανακοινώσεών τους.

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης,
παρακαλούνται να αναρτήσουν την παρούσα πρόσκληση στους χώρους
ανακοινώσεών τους, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

H παρούσα πρόσκληση εξαιρείται της ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 120 του (ιβ) σχετικού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη (ιστ) σχετική διακήρυξη.

Το Δ΄ΣΣ και η IV TAΞΥΠ στους οποίους κοινοποιείται το παρόν,
παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
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Χειριστής θέµατος: Τχης (ΕΜ) Ζωή Τσαούση, Τμχης 4ο ΕΓ/2 της ΧΙΙ Μ/Κ
ΜΠ (τηλέφ. ΟΤΕ : 25510-62420 & ΕΨΑΔ : 846-2420).

Ακριβές Αντίγραφο Υπτγος Δημήτριος Κούκκος
Δ ι ο ι κ η τ ή ς

Τχης (ΕΜ) Ζωή Τσαούση
Τμχης 4ο ΕΓ/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
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
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ /4ο ΕΓ- ΔΟΙ
IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ
216ΚΙΧΝΕ/ΑΚΥ
ΣΠ AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΛΑΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού


