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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις-Διαγωνισμοί 

 
ΣΧΕΤ : α. ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008 με την αριθμ. 2/82452/0020 Κ.Υ.Α. των Υπουρ-

γών Εσωτ. - Οικ.&Ο., που αφορά τον καθορισμό της τιμής των καταχωρη-
μένων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των 
Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ 
β. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/Δ΄ ΣΣ/ΔΟΙ 

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

           Σας γνωρίζουμε, ότι η Ταξιαρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια:  «Νωπών κρεά-
των και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στην  ΠΕ Ροδόπης». 
 
                  Κατόπιν του παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ’ αριθμ. 
02/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο 
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακα-
λούμε: 
 
           Τα Εμπορικά Επιμελητήρια Κομοτηνής-Ξάνθης-Έβρου-Δράμας-
Καβάλας και οι Ενώσεις Κρεοπωλών Κομοτηνής-Ξάνθης-Αλεξ/πολης-Δράμας ό-
πως μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, για το διαγωνι-
σμό, επίσης για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους πίνακες α-
νακοινώσεών τους. 
 
          Την τοπική εφημερίδα: 
 
                          Να φέρει το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, το αργότερο 
μέχρι 26 Μαρ 2018 και σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ημέρα, η 
δημοσίευση να γίνει την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση: 
 
                          Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και μόνο σε περίπτωση έλλει-
ψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8. 
 
                          Οι τίτλοι όπως δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι ανώτερο 
των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
 
                          Ο τίτλος όπως Μονάδας στο τέλος όπως διακήρυξης δε θα υπερ-
βαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 

 
 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
 
  Πίνακας Αποδεκτών 
 
 
 
   
 

29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
«ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ» 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 
Φ. 600.163/10/5823 
Σ. 526 
Κομοτηνή, 21 Μαρ 18 
Συνημμένα: 1 Προκήρυξη και 1 ει-
δική φόρμα ανάρτησης Διαγωνισμού 
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   Να εκδώσει τιμολόγιο, με τιμές που καθορίζονται στο (α) σχετικό, 
μετά από έγκαιρη ειδοποίηση, προς το ΛΣ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, Στρδο 
«ΠΑΡΑΣΧΟΥ», ΤΚ 69100, Κομοτηνή, για να πραγματοποιηθεί η πληρωμή των 
εξόδων δημοσίευσης. Γι’ αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί η αποστολή του τιμολογίου, 
3 φύλλων του τεύχους της εφημερίδας, όπου έγινε η δημοσίευση, αναλυτικός 
λογαριασμός, βεβαίωση αρμοδίου πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της 
εφημερίδας και αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού. 
 
                       Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη (υ.τ.α), 

παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
                       Το Δ΄ ΣΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται 
για την ενημέρωσή του. 
 
                       Οι Δήμοι Κομοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης και Δράμας παρα-
καλούνται όπως αναρτήσουν τη συνημμένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώ-
σεών τους, για την ενημέρωση του κοινού. 
 
                  Χειριστής θέματος : Τχης (ΕΜ) Σπυροπούλου Γεωργία Τμημα-
τάρχης 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ (τηλ.:25310-54582). 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Τχης (ΕΜ) Γεωργία Σπυροπούλου 
Τμχης 4ου ΕΓ/II 

Ταξίαρχος Γεώργιος Χατζηγεωργίου 
Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671, Αθήνα 
(Keeuhcci@uhc.gr) 
Δήμος Κομοτηνής,gdkomot@otenet.gr 
Δήμος Δράμας, dhmos-dramas@dra.forthnet.gr 
Δήμος Ξάνθης, relations@cityofxanthi.gr 
Δήμος Αλεξανδρούπολης, τηλ. 2551064101 
Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Καβείρων 12, Κομοτηνή, 
ΦΑΞ: 2531025866, info@everodopi.gr 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Βας. Γεωργίου 2β,Κομοτηνή, 
ΦΑΞ:25310-26714, ccirod@otenet.gr, info@rodopicci.gr 
Επιμελητήριο Ξάνθης, Βας. Κων/νου 1, Ξάνθη, ΦΑΞ: 25410-25987, 
ebex@otenet.gr 
Επιμελητήριο Έβρου, Εμπορίου 5α, ΦΑΞ:25510-23253, epimevro@otenet.gr 
Επιμελητήριο Δράμας, Λ. Λαμπριανίδου 40, Δράμα ΤΚ 66100, ccidra-
ma@dramanet.gr 
Επιμελητήριο Καβάλας, Ομονοίας 50Α, ΤΚ 65302, Καβάλα (FAX: 2510 835946 – τηλ. 
2510 223325), email: eic157@otenet.gr 

http://www.army.gr/
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bilibis@hotmail.com 
Ενώση Κρεοπωλών Ξάνθης, Δημ. Αγορά 23 ΤΚ 67100 τηλ.2541027303 bat-
zakas@yahoo.gr 
Ενώση Κρεοπωλών Δράμας, Γρανικού 3 ΤΚ 66100 Δράμα, stefanosdra-
ma@gmail.com 
Ενώση Κρεοπωλών Αλεξανδρούπολης, Kαβύρη 9 ΤΚ 68100 Αλεξανδρούπολη, 
ef.efstathioy@gmail.com 
Εφημερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου, Κομοτηνή, 
Τηλ: 2531072486 paratir@otenet.gr 
 
 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ ,gesdendhs5@army.gr 
Δ’ΣΣ/ΔΥΔΜ – ΔΟΙ – ΔΕΛ 
29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο  ΕΓ  
ΧΧΙ ΤΘΤ/4ο ΕΓ 
IV ΤΑΞΥΠ/ΔΕΜ 
ΛΣ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 
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29ΜΠ ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.  02/2018 

 
 

     1.        Αναθέτουσα αρχή: 
                29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ». 
 
          2.  Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός. 
                                                                                
          3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού και εκτιμώμενη αξία: Προμήθεια νωπών 
κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων στη ΠΕ. Ροδόπης. Οι 
ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών καθώς και ο προϋπολογισμός δεν δύναται 
να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να 
προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – ανάγκες Μο-
νάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα 
εννιά χιλιάδες ευρώ (199.000 €) περίπου, αναλυόμενη όπως παρακάτω: 
 

                  
4       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.gov.gr , όπου και θα υπάρχει πλή-
ρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης. 

 
      β. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Δια-

δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 19 Απριλίου 
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής η-
μερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύ-
στημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επι-
κοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπη-
ρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές με τη διαδικασία του δια-
γωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, μέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ. 
Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των 
απαιτούμενων από το ΕΣΗΔΗΣ εγγράφων στη 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, μέχρι 24 Απρι-
λίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη δια-

CPV ONOMAΣIA ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

15111000-1 
 

Μοσχαρίσιο  κρέας 
 

48.000 

15131620-7 
 

Κιμάς από βοδινό κρέας 
 

20.500 

15112100-7 
 

Νωπά πουλερικά 
 

99.000 

15113000-3 
 

Χοιρινό κρέας 
 

29.000 

15115000-7 
 

Αρνίσιο και πρόβειο κρέ-
ας 
 

1.500 

15117000-1 Κρέας αιγοειδών 1.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς ΦΠΑ) 199.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 53.550 κιλά 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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στη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

 
      γ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου ανυπέρ-
βλητου κωλύματος ωφελούμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η 
Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγω-
νισμού, με νέα δγη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 37, παράγραφος 4 
του Ν.4412/2016.  
 
          7.   Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής η οποία προκύπτει από την προ-
σφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό (έκπτωση %) επί της μέσης λιανικής τιμής 
πωλήσεως (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των προς προμήθεια προϊό-
ντων . Η τιμή πώλησης κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα εξάγεται από τιμο-
ληψία από 2 κρεοπωλεία και 2  Super Market της πόλης της Κομοτηνής. Η τιμο-
ληψία να γίνεται 1 φορά το τρίμηνο (τελευταία εβδομάδα Δεκ-Μαρ-Ιουν-Σεπ), ε-
κτός από τα εποχιακά προϊόντα (γαλοπούλα, αρνί, κατσίκι) που η τιμοληψία θα 
γίνεται πριν την χορήγησή τους. Σε περίπτωση που οι τιμές του δελτίου πιστο-
ποίησης τιμών που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Ροδόπης είναι χαμηλότερες από αυτές τις τιμοληψίας τότε θα λαμβά-
νονται υπόψη οι τιμές της Περιφέρειας. 
  
          8.   Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους με 
δικαίωμα παράτασης ισχύς της σύμβασης για ένα (1) εξαμήνου με τους αυτούς 
όρους, μονομερώς με σχετική απόφαση της 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ.  
 

9.   Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορά 
για ένα ή περισσότερα ή και όλα τα τμήματα (CPV) της προμήθειας, όπως αυτά 
παρουσιάζονται παραπάνω. 

 
        10.  Η υποβολή  εναλλακτικών προσφορών δεν γίνεται δεκτή. Δεν απαιτεί-
ται κατάθεση δειγμάτων. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η ελληνική. 
 
         11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομί-
σουν με την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή  συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ύψους 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. Ενώ ο μειοδό-
της για υπογραφή της σχετικής σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην 29 Μ/Π 
ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 5% επί 
της αξίας του τμήματος κατακύρωσης.  
 
          12.  Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πλη-
ροφοριών, τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
«ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/II, Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΒΙΚΤΩΡΟΣ 
ΠΑΡΑΣΧΟΥ», Κομοτηνή, ΤΚ 69100, τηλέφωνο: 2531054582, email: 
taxpz29@yahoo.gr. 
 

13.  Ημερομηνία δημοσίευσης τη προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και αποστολή 
της στον Ελληνικό Τύπο : έως 23 Μαρτίου 18. 

 
                                                                        Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 

 


