
 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ 

   
ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΟΝΑΤΣΩΝ 
                 Πίλαθαο Απνδεθηώλ «ΜΟΡΑΒΑ» 
                 4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/3 
ΚΟΘΝ.: Σειεθ. (Δζση.) 6611 
 Φ.600.163/20/8517  
 .1467  
 Βόινο,25 Ματ 21 
  
ΘΕΜΑ:  πκβάζεηο – Γηαγσληζκνί (Γεκόζηνο Γηαγσληζκόο Πξνκήζεηαο 

Σπξνθνκηθώλ Δηδώλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ζίηηζεο ησλ ηξαηησηηθώλ 
Μνλάδσλ θαη Τπεξεζηώλ πνπ εδξεύνπλ ζην Ν. Μαγλεζίαο) 

 
 

ΥΕΣ : α. N.4412/16 
 β. ΤΜΒΑΖ 1/2019/32 ΛΜΥ 
 

1.    αο γλσξίδνπκε όηη, ε ζπλαθζείζα από ηνλ 32 Λόρν Μεραληθνύ 
ζύκβαζε 1/2019, πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηπξνθνκηθώλ εηδώλ γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ Μόλάδσλ, Αλέμάξηεησλ Τπνκνλάδσλ θαη ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ 
ηαζκνύ ηεο Φξνπξάο Ν. Μαγλεζίαο, ιήγεη ηελ 26 επ 21.  

 
2. Ζ Σαμηαξρία ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζην (α) ζρεηηθό, ζα πξνβεί 

ζηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ.  
 

3. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. 
6/2021 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν 
πξνο δεκνζίεπζε, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε: 

 

α. Σα Δπηκειεηήξηα όπσο κεξηκλήζνπλ ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα 
γλώζε ηα µέιε ηνπο, µε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζην 
δηαγσληζκό, θαζώο θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο 
πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ζηε δηεύζπλζή µαο (32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΟΝΑΤΣΩΝ/4ν Δπηηειηθό Γξαθείν, 
ηξαηόπεδν «ΥΖ (ΠΕ) ΝΗΚ.ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ», Ν.Ησλία, Βόινο, ΣΓ 930). 

 

β.   Σελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Μαγλεζίαο (Σκήκα Δκπνξίνπ), γηα ηελ 
αλάξηεζε ηεο ζπλεκκέλεο δηαθήξπμεο ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ θαη ηελ 
απνζηνιή ζε καο ηνπ απνδεηθηηθνύ ηνηρνθόιιεζεο. 

 

γ. Σνπο Γήκνπο Λάξηζαο, Βόινπ, Σξηθθαίσλ θαη Καξδίηζαο, όπσο 
αλαξηήζνπλ ηε ζπλεκκέλε δηαθήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο, γηα ηελ 
επξύηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 
  4. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξνθήξπμε ηνπ 
δηαγσληζκνύ, παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο, ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr 
 
  5. Σν ζρέδην ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ, κνλνγξαθήζεθε θαη από ηελ 32 
ΣΑΞ ΠΕΝ/ΓΟΗ. 
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6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Xεηξηζηήο ζέκαηνο: Λνραγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο 
Καξαθάληδαο, βνεζόο  4νπ ΔΓ/ΗΗ, (ηει επηθνηλσλίαο: 24210-86611). 
 

 
 
ΠΘΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 
Αποδέκτερ για Ενέπγεια 
32 ΛΜΥ 
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Μαγλεζίαο/Σκήκα Δκπνξίνπ 
anapt.magn@thessaly.gov.gr 
Δπηκειεηήξην Ν. Μαγλεζίαο, Γεκεηξηάδνο 176,Βόινο,ΣΚ 38221 
info@c-magnesia.gr, ηει: 2421094700, fax: 2421031211 
Δπηκειεηήξην Ν. Λάξηζαο, Παπαθπξηαδή 44, Λάξηζα, ΣΚ 41222 
info@larisa-chamber.gr, ηει: 2410255388, fax: 2410257522 
Δπηκειεηήξην Ν. Σξηθάισλ, Βεληδέινπ 1, Σξίθαια, ΣΚ 42100 
info@trikala-chamber.gr, ηει: 2431024989, fax: 2431079738 
Δπηκειεηήξην Ν. Καξδίηζαο, Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 3, Καξδίηζα, ΣΚ 43100 
info@karditsacci.gr, ηει: 2441022301, fax: 2441022238 
Γήκνο Βόινπ, Πιαηεία Ρήγα Φεξαίνπ, ΣΚ 38221 
dimosvolou@gmail.com 
Γήκνο Λάξηζαο, Ίσλνο Γξαγνύκε 1, ΣΚ 41222 
protokolo@larissa-dimos.gr 
Γήκνο Σξηθθαίσλ, Αζθιεπηνύ 18, ΣΚ 42100 
webpress@trikalacity.gr 
Γήκνο Καξδίηζαο, Αξηεζηαλνύ 1, ΣΚ 43131 
municipality@dimoskarditsas.gov.gr 
Αποδέκτερ για Πληποφοπία 
ΓΔ/ΓΔΝΓΖ 
Η ΜΠ/4ν ΔΓ – ΓΟΗ 
32 ΣΑΞ ΠΕΝ/4ν ΔΓ – ΓΟΗ 
Π ΒΟΛΟΤ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηνπ 32 ΛΜΥ 

 
      Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Λγνο (ΔΜ) Κσλ/λνο Καξαθάληδαο 
             Βνεζόο 4νπ ΔΓ/2 
 

 Σαμρνο  Γεκήηξηνο Γξόζνο 
Γηνηθεηήο 
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ΔΗΜΟΘΕΤΕΘ ΔΘΑΓΩΝΘΜΩΝ 
32 ΣΑΞΘΑΡΥΘΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 
4Ο ΕΠΘΣΕΛΘΚΟ ΓΡΑΦΕΘΟ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ 

ΣΤΡΟΚΟΜΘΚΩΝ ΕΘΔΩΝ 
 

Πποκήπςξη  
(πεπίλητη τηρ ςπ' απιθμ. 06/2021 Διακήπςξηρ) 

 
1. Αλαζέηνπζα αξρή: 
 

32 ΣΑΞ ΠΕΝ/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ. 
 

2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ : πλνπηηθόο δηαγσληζκόο, ζύκθσλα µε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 

 
3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Πξνκήζεηα Σπξνθνκηθώλ εηδώλ γηα ηηο 

αλάγθεο ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ - Αλεμάξηεησλ Τπνκνλάδσλ θαη ηνπ 
Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ ηεο θξνπξάο ηνπ Ν. Μαγλεζίαο. 

 
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ 

δελ δύλαληαη λα ππνινγηζζνύλ κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε 
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, όπσο δύλακε πξνζσπηθνύ, νη αλάγθεο 
ηεο ζηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο θιπ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε, ρσξίο ηνλ αλαινγνύλ 
Φ.Π.Α αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηηο πενήντα ένα σιλιάδερ εςπώ (51.000,00€). Σν 
πνζό έρεη ππνινγηζζεί γηα 1 έηνο θαη δύν (2) επηπιένλ εμάκελεο παξαηάζεηο, 
εθόζνλ απηέο ελεξγνπνηεζνύλ.    

 
5. Γεκνζηόηεηα: Παξέρεηαη πιήξεο ειεύζεξε πξόζβαζε ησλ εγγξάθσλ 

ηνπ δηαγσληζκνύ, κε επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 28/2015 θαη Ν.2690/1999 
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

 
6. Γηεύζπλζε: Παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, από 

ηελ 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΟΝΑΤΣΩΝ/4Ο ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ ηξαηόπεδν «ρε 
(ΠΕ) Γεσξνύια Νηθ» Ν. Ησλία – Βόινο, ΣΓ 930, ΣΚ 38333, ηει.24210-86611,    
e-mail: 32taxpzn4eg@army.gr. 

 
7. Γηαδηθαζία 
 
 Σν πιήξεο ζώκα ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε 

ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ζην 
ΚΖΜΓΖ ηελ Σετάπτη 26 Μαΐος 2021. 

 
8. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ : 
 

α. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, νξίδεηαη ε 
30 Ηνπλίνπ 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13:00 κκ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο 
ππόςε εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

 

β. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - 
Σερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Γεπηέξα, 05 Ηνπιίνπ 2021 θαη ώξα 
13:00 πκ. 
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9. Σα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά από ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ζα 

ππνβιεζνύλ ζε έληππε κνξθή ζηα γξαθεία ηεο 32 ΣΑΞ ΠΕΝ/4νπ ΔΓ (ηξαηόπεδν 
«ΥΖ (ΠΕ) ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΝΗΚ.», ΣΓ 930, Ν. Ησλία - Βόινο). 

 
10. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πξνζθνξά ηεο 

ρακειόηεξεο ηηκήο ζε θάζε είδνο μερσξηζηά. 
 
11. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηε ζηξαηησηηθή Τπεξεζία. 
 
12. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ πξνζθνξά 

ηνπο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, ύςνπο 2% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο 
ρσξίο Φ.Π.Α κε ζπλππνινγηδνκέλνπ ηπρόλ παξάηαζε απηνύ. Κάζε πξνκεζεπηήο ζην όλνκα 
ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ή κέξνο απηήο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο 5% επί ηεο εθηηκώκελεο 
δαπάλεο, ρσξίο ΦΠΑ, γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ πνπ ζα ηνπ θαηαθπξσζνύλ. 
Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζην πιήξεο 
θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο. 

  
Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 

 
 

 
 

 
      Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Λγνο (ΔΜ) Κσλ/λνο Καξαθάληδαο 
             Βνεζόο 4νπ ΔΓ/2 
 

 Σαμρνο  Γεκήηξηνο Γξόζνο 
Γηνηθεηήο 

ΑΔΑ: Ψ4Ω16-9ΒΧ
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