
ΠΡΟΣ:      32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ 
                 «ΜΟΡΑΒΑΣ» 
                 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 

             Πίνακας Αποδεκτών Τηλ. (Εσωτ.) 6611 
 Φ.600.163/67/15788 
 Σ.3390 
ΚΟΙΝ :      Βόλος, 6 Νοε 20 

 
  ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Δια-

γωνισμού για την Εκμίσθωση του χώρου για την Εγκατάσταση Αυ-
τόματων Πωλητών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Ν. Μαγνησί-
ας]. 

 
ΣΧΕΤ.: α. Το Ν. 4407/1929 «Περί Συστάσεως Ταμείου Εθνικής Άμυνας» 

(Α΄ 316) 
β. To N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών 

και Υπηρεσιών» (Α΄ 147) 
  γ. Την ΥΑ Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31-05-2007 «Περί καθορισμού 

της διαδικασίας εκμισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας Τ.ΕΘ.Α.» 
(Β΄ 999) 

δ.     Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δη-
μοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74, Α΄ 111) 

ε. Σύμβαση Υπ΄ Αριθμ. 1/2019/32 ΤΥΠ 
στ.    Φ.914.2/15/Γ/5703/Σ.1289/17 Σεπ 20/ΤΕΘΑ/1ο 
ζ.      TBO/291130Z/ΟCT20/32ΤΥΠ/4Ο Γρ 

  
   1. Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια του (ζ) σχετικού, που αφορά στη μη υπο-
βολή οικονομικών προσφορών, για την εγκατάσταση και λειτουργία 14 αυτομά-
των πωλητών για κάλυψη αναγκών Μονάδων του Ν. Μαγνησίας, ότι η Ταξιαρχία 
θα προβεί στην επανάληψη του διαγωνισμού και στη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 118, του (β) ομοίου. 
          2.   Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας που 
επιθυμούν να πλειοδοτήσουν και διαθέτουν «Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος 
Αυτόματων Πωλητών», για τα εξής: 
  α. Οι κατώτερες οικονομικές προσφορές, σε ΕΥΡΩ, φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

             ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ 
ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑ 30,00€ 

                   ΤΙΜΗ/ΜΗΝΑ/14 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 420,00€ 
ΤΙΜΗ/ΕΤΟΣ/14 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5040,00€ 

       
 β.  Οι πλειοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν πίνακα, με τα προ-
ϊόντα πώλησης και τις τιμές αυτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τα μηχανή-
ματα αυτόματων πωλητών. Σύμφωνα με το ΤΕ 61-1, η μέγιστη απόκλιση τιμών 
των προϊόντων των αυτομάτων πωλητών από αυτές των Παραρτημάτων Κ.Ψ.Μ., 
θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές που ισχύουν στην ελεύθερη αγορά. Συ-
ναφώς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 25% των τιμών του ΣΠ Βόλου. Το α-
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νωτέρω ποσό θα υπερβαίνεται μόνο λόγω στρογγυλοποίησης στην πλησιέστερη 
δεκάδα. Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων, θα καθοριστούν κατόπιν έλεγχου από 
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και θα εγκριθούν από την 32 ΤΑΞΠΖΝ. 
               γ. Αποστολή της οικονομικής προσφοράς, πίνακα των προϊόντων 
πώλησης και τις τιμές αυτών, καθώς και φωτοαντίγραφο της «Άδειας λειτουργίας 
καταστήματος αυτόματων πωλητών», να υποβληθούν στο 32 ΤΥΠ (Στρδο «ΣΧΗ 
(ΠΖ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΝΙΚ», Εθνικών Αγώνων, Νέα Ιωνία – Βόλος), εντός φακέλου 
με την σχετική ένδειξη (ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως), μέχρι 26 10:00 Νοε 
20. 
                δ.   Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του 32 ΤΥΠ, να πραγματο-
ποιήσει την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την 26 11:00 Νοε 20 
και να υποβάλει τον σχετικό φάκελο στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ,  συμπεριλαμβάνοντας και 
το συνταχθέν πρακτικό της διαδικασίας, την 27 11:00 Νοε 20. Σε περίπτωση 
που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν για το χώρο το ίδιο μίσθωμα, η 
κατακύρωση πραγματοποιείται με κλήρωση, ενεργούμενης από τη Επιτροπή Δι-
αγωνισμού του 32 ΤΥΠ, σε δημόσια συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κανένα δι-
καίωμα αποζημίωσης δε δημιουργείται, υπέρ των μη προκριθέντων.     
    ε.   Ισχύς του διαγωνισμού για ένα έτος (από 01 Μαρ 21 έως 28 Φεβ 
22), με δικαίωμα παράτασης μονομερώς από την Στρατιωτική Υπηρεσία, για ένα 
εξάμηνο. Η παραπάνω σύμβαση δύναται να παραταθεί επιπλέον μέχρι ένα εξά-
μηνο, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων. Επιτρέπεται 
η αναπροσαρμογή των τιμών (υποτίμηση / ανατίμηση) των κατακυρωθέντων ει-
δών της σύμβασης κατά την διάρκεια αυτής και σε τυχόν παράταση της, μόνο κα-
τόπιν έγγραφης αναφοράς του πλειοδότη προς το 32 ΤΥΠ και κατόπιν έγκρισης 
αυτής από την 32 ΤΑΞΠΖΝ. 
 
 3. Τονίζεται ότι: 

α.  Εκπρόθεσμες προσφορές, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αντιπρο-
σφορές δεν θα γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους, θα απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες. 

β.  Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η προσφορά 
της υψηλότερης τιμής/μήνα/μηχανήματος. 

γ.  Προσφορές με τιμές/μηχάνημα/μήνα, κατώτερες από την τιμή των 
30,00€, θα απορρίπτονται.   
 4.  Το σχέδιο του παρόντος εγγράφου, μονογραφήθηκε και από την 32 
ΤΑΞ ΠΖΝ/ΔΟΙ. 
 5. Χειριστής θέματος: Ανθστης (ΠΖ) Βασίλειος Καλαμπαλίκης, βοηθός          
4ου ΕΓ, τηλέφωνο επικοινωνίας (ΕΨΑΔ): 854-6611 (ΟΤΕ): 24210 – 86611,          
e-mail: 32taxpzn4eg@army.gr 
 
 
      Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
Ανθστής (ΠΖ) Βασίλειος Καλαμπαλίκης 
             Βοηθός 4ου ΕΓ/2 

 Σχης (ΠΖ) Ιωάννης Κορέλης 
Υποδιοικητής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
32 ΤΥΠ 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου 
e-mail:anapt.magn@thessaly.gov.gr 
Επιμελητήριο Ν. Μαγνησίας, Δημητριάδος 176,Βόλος,ΤΚ 38221 
e-mail: info@c-magnesia.gr, τηλ: 2421094700, fax: 2421031211 
Επιμελητήριο Ν. Λάρισας, Παπακυριαζή 44, Λάρισα, ΤΚ 41222 
e-mail: info@larisa-chamber.gr, τηλ: 2410255388, fax: 2410257522 
Επιμελητήριο Ν. Τρικάλων, Βενιζέλου 1, Τρίκαλα, ΤΚ 42100 
e-mail: info@trikala-chamber.gr, τηλ: 2431024989, fax: 2431079738 
Επιμελητήριο Ν. Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα, ΤΚ 43100 
e-mail: info@karditsacci.gr, τηλ: 2441022301, fax: 2441022238 
Δήμος Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38221 
e-mail: dimosvolou@gmail.com 
Δήμος Λάρισας, Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222 
e-mail: protokolo@larissa-dimos.gr 
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, ΤΚ 42100 
e-mail: webpress@trikalacity.gr 
Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131 
e-mail: municipality@dimoskarditsas.gov.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Ι ΜΠ/4ο ΕΓ 
32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ 
32 ΤΑΞΠΖΝ/Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών 
1η ΤΑΞΑΣ/4ο ΕΓ 
1ο ΤΥΑΔ 
304 ΠΕΒ 
ΤΕΘΑ/1ο – 3ο – ΦΕΝ 
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