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ΘΕΜΑ : Διανωνισυοί - Συμβάσεις (Προκήρυξη Διαγωνισμού) 

ΣΧΕΤ. : ΠΔ 118/2007 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η Ταξιαρχία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, 

θα προβεί στη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, ο οποίος αφορά την 

προμήθεια: Οπωροκηττευτικών. 

2. Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ’ αριθμ’ 

1/2015 διακήρυξη που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε να 

μεριμνήσετε ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη σας, με σκοπό την όσο 

το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή σ’ αυτόν. 

3. Η XX ΤΘΜ, στην οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για την 

ενημέρωσή της. 

4. Χειριστής θέματος Λγος (ΕΜ) Ιωάννης Αστέρης, τηλ. ΟΤΕ 2352094047, 
εσωτ. 4047. 

Ταξίαρχος Ιωάννης Τζανιδάκης 
Διοικητής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 

Πίνακα Αποδεκτών 

ΚΟΙΝ: 

XXIV ΤΘ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 

(1° ΣΙ-"ΦΛΩΡΙΝΑ") 

4° ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 

Τηλ.(Εσωτ,) 4047 

Φ.600/4/20555 Σ. 261 

Λιτόχωρο, 6 Φεβ 15 

Συνημμένα : Μία Διακήρυξη 



 
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ 1/2015) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
«Οπωροκηπευτικών για το συσσίτιο των Μονάδων της XXIV ΤΘΤ» 

1. Είδος Διαγωνισμού: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, με ενσφράγιστες 

προσφορές, με κριτήριο την επί τοις εκατό % έκπτωση στη μέση τιμή 

χονδρικής πώλησης του ημερήσιου δελτίου τιμών πώλησης της κεντρικής 

λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης της ημέρας προμήθειας, για κάθε ζητούμενο 

είδος, χωρίς ΦΠΑ. 

2. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού : 

α. Παραλαβής των όρων του διαγωνισμού, από τους υποψήφιους μειοδότες, 

έως 2 Μαρτίου 2015. 

β. Κατάθεση φακέλου συμμετοχής, στο διαγωνισμό (με την οικονομική προ-

σφορά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά) με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης, του 

εν λόγω διαγωνισμού, στην XXIV ΤΘΤ έως 2 Μαρτίου 2015 και ώρα 

10:00. 

γ. Αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό (όχι της οικονο-

μικής προσφοράς) την 3 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 στη ΛΑΦ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Στρδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο). Ανοιχτή διαδικασία για 

τους συμμετέχοντες προμηθευτές ή των νόμιμων εκπροσώπων τους. 

δ. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την 10 Μαρτίου 2015 και 

ώρα 10:00 στη ΛΑΦ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Στρδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ», Λιτόχωρο). 

Ανοιχτή διαδικασία για τους συμμετέχοντες προμηθευτές ή των νόμιμων 

εκπροσώπων τους. 

3. Στις περιπτώσεις, που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές, δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του 

ΠΔ 118/2007 (ή είναι εκπρόθεσμες), δεν θα γίνονται αποδεκτές. 

4. Οι ποσότητες των ειδών, δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον 

εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν, μελλοντικά, όπως 

ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση - ανάγκες Μονάδων κλπ. Η ετήσια 

εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες 

ευρώ (33.000,00 €), περίπου. 

5. Οι συμβατικές υποχρεώσεις, του ή των προμηθευτών, θα είναι διάρκειας 1 

έτους, με δικαίωμα παράτασης για ένα (1) εξάμηνο και παρέχεται στην 

Στρατιωτική υπηρεσία η δυνατότητα λύσης της σύμβασης, σε περίπτωση 

διάλυσης του ΣΠ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ. 

6. Παραλαβή των όρων του διαγωνισμού, από τη Δχση του Στρατιωτικού Πρα-

τηρίου Λιτοχώρου με κόστος πέντε ευρώ (5,00 €), υπέρ ΕΚΟΕΜΣ. 
7. Οι γενικοί και ειδικοί όροι, της διακήρυξης του διαγωνισμού, και λοιπές πλη-

ροφορίες θα δίνονται, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (08:00 έως 14:00), 
στην XXIV ΤΘΤ/4
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 Επιτελικό Γραφείο. [Στρατόπεδό «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» 

Λιτόχωρο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2352094047 και 2352094000 (εσωτ 
4047), fax 2352094097].]  
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