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ΘΕΜΑ: Συµβάσεις - ∆ιαγωνισµοί (Λειτουργία Κρεοπωλείου στο ΣΠΞ) 
   
ΣXET  : α. N.2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα» 
 β. Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών του 

Κράτους» 
 γ. Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 
 δ. Φ.449.4/9/28359/Σ.345/15 Απρ 09/∆΄ΣΣ/Β΄ΚΛ/∆Υ∆Μ (ΟΣΟ) 
 ε. Φ.600.163/162/13363/Σ.1385/27 Μαϊ 2014/IV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ  

(Α∆Α: ΒΙΙΨ6-Ψ9Λ) 
 στ. Φ.600.163/163/13364/Σ.1386/27 Μαϊ 2014/IV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ 
 ζ. Φ.600.163/211/14394/Σ.1801/07 Ιουλ 2014/IV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ 

(Α∆Α:7ΕΖΘ6-7Ξ0) 
 
 1. Αφού λάβαµε υπόψη: 
 
  α. Τα (α) έως και (γ) σχετικά, µε τα οποία καθορίζονται τα θέµατα 
προµηθειών των Ε∆. 
 
  β. Το (δ) σχετικό, µε το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η IV ΤΑΞΥΠ για τη 
διενέργεια διαγωνισµών και την υπογραφή συµβάσεων, σε ότι αφορά τη 
Λειτουργία του Στρατιωτικού Πρατηρίου Ξάνθης (ΣΠΞ). 
 
  γ. Τα (ε) και (στ) σχετικά, µε τα οποία προκηρύχθηκε ανοικτός 
δηµόσιος διαγωνισµός και καθορίστηκαν οι γενικοί και οι ειδικοί όροι αυτού, για τη 
Λειτουργία Κρεοπωλείου σε χώρο εντός του ΣΠΞ. 
 
  δ. Το (ζ) σχετικό, µε το οποίο µαταιώθηκαν τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού, καθόσον δεν κατατέθηκε προσφορά από κανένα ενδιαφερόµενο. 
 
  ε. Την µε αριθµό 05/2013 σύµβαση για τη λειτουργία Κρεοπωλείου 
σε χώρο εντός του ΣΠΞ, η οποία λήγει την 19 Ιουλ 2014, χωρίς δυνατότητα 
επιπλέον παράτασης.  
  
  στ. Το γεγονός ότι, το αντικείµενο της προµήθειας αφορά βασικά είδη 
διατροφής, πρώτης ανάγκης. 
 
  ζ. Το γεγονός ότι, η µη ευδοκίµηση του ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, καθώς η θέσπιση 
συγκεκριµένων προδιαγραφών δεν παραβιάζει τους κανόνες του ανταγωνισµού.  
 
  η. Το γεγονός ότι, συνέπεια των ανωτέρω συντρέχει λόγος 
επείγοντος, οφειλόµενος σε γεγονότα απρόβλεπτα και όχι σε υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας. 
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  θ. Τα διαλαµβανόµενα στα άρθρα 21 και 22 του (γ) σχετικού, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 2 παράγραφο 13 του (α) οµοίου και άρθρο 25 
παράγραφο 1α του (β) οµοίου, που αφορούν τη διαδικασία µε διαπραγµάτευση. 
 

αποφασίζουµε 
 
την προσφυγή σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς δηµοσίευση σχετικής  
προκήρυξης, για τη σύναψη σύµβασης λειτουργίας Κρεοπωλείου, σε χώρο εντός 
του ΣΠΞ. 
 
 2. Κατόπιν των παραπάνω: 
 
  α. Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν ενώπιον 
της αρµόδιας επιτροπής της IV ΤΑΞΥΠ (Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η», Ξάνθη), 
την 11 Ιουλ 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για να λάβουν µέρος στην 
από το νόµο προβλεπόµενη διαδικασία διαπραγµάτευσης. 
 
  β. Το αντικείµενο της σύµβασης και οι γενικοί και ειδικοί όροι είναι 
αυτοί που ορίστηκαν µε το (στ) σχετικό, υποκείµενοι ωστόσο σε διαπραγµάτευση, 
χωρίς όµως ουσιώδη µεταβολή ή απόκλιση. 
 
  γ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης είναι το πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο, η 
φορολογική και η ασφαλιστική ενηµερότητα, και ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς. Τα λοιπά δικαιολογητικά θα ζητηθούν σε δεύτερο χρόνο, εφόσον η 
διαδικασία ευδοκιµήσει. Επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής στη διαδικασία. 
 
  δ. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, καθώς και σχετικά µε τους γενικούς και ειδικούς όρους, 
παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την ΙV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ, Στρατόπεδο 
«ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η», Ξάνθη, τηλ.2541035467, FAX: 25410-35466, email: 
ivtajypdem@army.gr . 
 
 3. Το ΣΠΞ να µεριµνήσει για την ενηµέρωση τυχόν επιπλέον 
ενδιαφερόµενων, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στη 
διαδικασία. Το παρόν κοινοποιείται στις επιχειρήσεις µε συναφή αντικείµενο 
εργασιών, οι οποίες συµµετείχαν σε διαγωνιστικές διαδικασίες στο παρελθόν στην 
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Ξάνθης ή σε γειτονικές ΠΕ. 
 
 4. Τα Επιµελητήρια και ο Πρόεδρος του Σωµατείου Κρεοπωλών Νοµού 
Ξάνθης, προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να 
µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση του παρόντος τα µέλη τους, µε 
σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στη διαδικασία. 
 
 5. Το ∆΄ΣΣ/∆Υ∆Μ-∆ΟΙ-∆ΕΛ και η ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ προς τους οποίους 
κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), καθώς οι λοιποί προς κοινοποίηση Σχηµατισµοί και 
Συγκροτήµατα, παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους. 
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 6. Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΕΜ) Γεώργιος Ζορµπάς, Τµηµατάρχης 
∆ΕΜ/ΙΙ, [τηλ.(ΟΤΕ): 2541035467, τηλ. (ΕΨΑ∆): 841 – 5467]. 
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«Αφοι Μπαϊρα ΟΕ», Κοσσός Ξάνθη, (τηλ-FAX: 2541094353, 
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