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ΥΥV ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ 
2ν ΤΝΣΑΓΜΑ ΗΠΠΗΚΟΤ-«ΔΦΔΟ» 
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/ΗΗ 

               Σειεθ. 6425 
Φ.600.163/10/ 202704 
.2583 
Πεηξνρώξη,  19  Οθη 20 
πλεκκέλα: 1 Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ 

ΘΕΜΑ: πκβάζεηο-Γηαγσληζκνί 
 

ΥΕΣ : α. ΣΔ 61-1 (Οξγάλσζε – Λεηηνπξγία θαη Λνγηζηηθό ύζηεκα ΚΦΜ)  
β. ΦΔΚ 999Β/20-6-2007 
γ. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τ-

πεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 

 
  αο γλσξίδνπκε, όηη ε Σαμηαξρία, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ 
δηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά ζηε κίζζσζε ρώξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηνκάησλ 
κεραλεκάησλ πώιεζεο, ζηηο Μνλάδεο θαη ηα ηξαηησηηθά Καηαζηήκαηα ηεο  
Φξνπξάο  Ξάλζεο. 
 
  Καηόπηλ ηνπ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζκ. 
02/2020 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν 
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη παξαθα-
ινύκε: 
 
  Σα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα Ξάλζεο όπσο κεξηκλήζνπλ, ώζηε λα ιά-
βνπλ έγθαηξα γλώζε ηα κέιε ηνπο, γηα ην δηαγσληζκό, επίζεο γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε 
ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεώλ ηνπο. 
 
  Ζ ηνπηθή εθεκεξίδα: 
 
   Να θέξεη ην ζπλεκκέλν θείκελν πξνο δεκνζίεπζε, ην αξγόηεξν 
κέρξη 23 Οθη 20 θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ θπθινθνξεί απηή ηελ εκέξα, ε 
δεκνζίεπζε λα γίλεη ηελ επόκελε.  
 
   Καηά ηε δεκνζίεπζε: 
 
   Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6 θαη κόλν ζε πεξίπησζε έι-
ιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ Νν 8. 
 
   Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη αλώηεξν 
ησλ 10 ρηι., νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι. 
 
   Ο ηίηινο ηεο Σαμηαξρίαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο δε ζα ππεξβαί-
λεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά. 
 
    Να εθδώζεη ηηκνιόγην, κε ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην (α) ζρεηηθό, 
κεηά από έγθαηξε ηειεθσληθή εηδνπνίεζε (2541036383), πξνο ηελ Η/ΥΥV ΣΘΣ, 
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ηξδν «ΤΠΗΑΣΡΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ», ΣΚ 67100, Πεηξνρώξη, γηα λα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ησλ εμόδσλ δεκνζίεπζεο. Γη’ απηό ην ιόγν, ζα 
απαηηεζεί ε απνζηνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, 3 θύιισλ ηνπ ηεύρνπο ηεο εθεκεξίδαο, 
όπνπ έγηλε ε δεκνζίεπζε, αλαιπηηθόο ινγαξηαζκόο, βεβαίσζε αξκνδίνπ 
πξαθηνξείνπ γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο θαη αξηζκόο 
ινγαξηαζκνύ γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ. 
 
 Σν Γ΄  θαη ε ΥΥΣΘΜ  πξνο ηνπο νπνίνπο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ 
(π.η.α.), παξαθαινύληαη  γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 
 
 Ο Γήκνο Ξάλζεο παξαθαιείηαη όπσο αλαξηήζεη ηε ζπλεκκέλε πξνθή-
ξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπ, γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 
 
 Υεηξηζηήο: Αλρεο (ΔΜ) Παζράιεο Κνζηξίβαο, Σκεκαηάξρεο 4νπ ΔΓ/ΗΗ, 
ηει. 2541036425. 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
ΔΠΟΠ Δπρίαο (ΣΘ) Ησάλλεο Εάξαο 
          Βνεζόο 4νπ ΔΓ/ΗΗ 

 

Tαμίαξρνο Αλαζηάζηνο Γηαλλόπνπινο 
Γηνηθεηήο 

 
 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Γεκαξρείν Ξάλζεο  Γ. Μαπξνκηράιε 6, ΣΚ 67100, ΞΑΝΘΖ (FAX : 25410 75555)  
Δκπνξηθό  & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ξάλζεο, Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 1, 67100, 
ΞΑΝΘΖ (FAX : 25410 25987 – ηει. 25410 25105). 
Δθεκεξίδα «ΔΜΠΡΟ», ηαζκνύ 16, ΣΚ 67100, ΞΑΝΘΖ (FAX : 25410 25608 – 
ηει. 25410 22950 & 77828) 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
Γ’/ΓΤΓΜ – ΓΟΗ 
ΥΥ ΣΘΜ/4ν ΔΓ 
ΥΥV ΣΘΣ/4ν  ΔΓ  
IV ΣΑΞΤΠ/ΓΔΜ 
Η/ΥΥV ΣΘΣ 
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ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ 
ΥΥV ΣΘΣ/4ο ΕΓ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ.  2/2020 

 
 1. Αλαζέηνπζα αξρή: 
  ΥΥV ΣΘ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ «2ν Η - ΔΦΔΟ». 
 
 2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ: πλνπηηθόο Γεκόζηνο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο. 
                                                                                
 3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη εθηηκώκελε αμία: Δγθαηάζηαζε απην-
κάησλ κεραλεκάησλ πώιεζεο, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Μνλάδσλ θαη ησλ ηξα-
ηησηηθώλ Καηαζηεκάησλ ηεο Φξνπξάο  Ξάλζεο, κε θαηαβνιή κηζζώκαηνο από η-
δηώηε. πλνιηθή εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε 17 απηόκαησλ πσιεηώλ (ξνθεκά-
ησλ – λεξνύ – αλαςπθηηθώλ – ηξνθίκσλ) κε κεληαίν κίζζσκα, κε δπλαηόηεηα αύ-
μεζεο ή κείσζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ. 

  Σν πξνζθεξόκελν πνζό κηζζώκαηνο αλά κήλα δελ πξέπεη λα είλαη ρα-
κειόηεξν από ην πνζό ησλ ζαξάληα επξώ (40 €) κεληαίσο γηα απηόκαην πσιεηή 
λεξνύ – ζλαθ – αλαςπθηηθώλ θαη ησλ δέθα επηά επξώ (17€) γηα απηόκαην κεράλε-
κα παξαζθεπήο ξνθεκάησλ. 
 
 4. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
 
  α. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κηα δεκόζηα ζπλεδξίαζε 
ζηελ XXV ΣΘΣ/4ν ΔΓ (ηξδν «ΤΠΗΑΣΡΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ») στις 
19 10:00 Νοε 20. 
 
  β. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηελ ΥΥV 
ΣΘΣ/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/II, ηξαηόπεδν «ΤΠΗΑΣΡΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑ-
ΦΤΛΛΗΓΖ», Πεηξνρώξη, ΣΚ 67100, ηειέθσλν: 2541036425 (email: 
xxvtht@army.gr, fax: 2541036298), ε 18 Νοεμβρίοσ 2020, ημέρα Σετάρτη και 
ώρα 14:00. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιεθζνύλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ άιισλ πξν-
ζθνξώλ, δε ζα ιακβάλνληαη ππόςε έζησ θαη αλ ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα. Πξν-
ζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ πξνθή-
ξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ δελ απνζθξαγίδνληαη.  
 
 5. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά κε πςειόηεξε ηηκή κηζζώκαηνο. 
  
 6. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο γηα 1 επηπιένλ ρξόλν, ύζηεξα από 
θνηλή έγγξαθε απνδνρή θαη ησλ δύν κεξώλ (Σαμηαξρίαο - πξνκεζεπηή). 
 
 7. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ πξν-
ζθνξά γηα ην ζύλνιν  ηεο πξνκήζεηαο, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ. 
 
 8. Ζ ππνβνιή ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ δελ γίλεηαη δεθηή. Γιώζζα ζύ-
ληαμεο ησλ πξνζθνξώλ ε ειιεληθή. 
 
 9. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκί-
ζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο αμίαο πεληαθνζίσλ 
επξώ (500 €). 
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 10. Γηεύζπλζε γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξνρή πιεξν-
θνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο από ηελ ΥΥV ΣΘΣ/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗ-
Ο/II, ηξαηόπεδν «ΤΠΗΑΣΡΟΤ ΚΧΝ/ΝΟΤ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΖ», Πεηξνρώξη, ΣΚ 
67100, ηειέθσλν: 2541036425, email: xxvtht@army.gr . 
 
 11. Ζκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη απνζηνιή ηεο ζηνλ Δι-
ιεληθό Σύπν: έως 23 Οκτ 20. 
 

                                                                        Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:xxvtht@army.gr


                                                                         -2- 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. «02/2020» 
(Γηα δεκνζίεπζε ζηηο εθεκεξίδεο)  

 
 Αλαθνηλώλεηαη όηη από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία ζα δηελεξγεζεί ζπλνπηηθόο 
δεκόζηνο δηαγσληζκόο, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ εγθαηάζηαζε απην-
κάησλ κεραλεκάησλ πώιεζεο, ζηηο Μνλάδεο θαη ηα ηξαηησηηθά Καηαζηήκαηα ηνπ 
Ννκνύ Ξάλζεο κε θαηαβνιή κηζζώκαηνο. 
 
  Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο ά-
πνςεο πξνζθνξά κε πςειόηεξε ηηκή κηζζώκαηνο αλά ηξαηόπεδν. 
 

 Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 2 εηώλ. 
 
 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηελ ΥΥV ΣΘΣ, ε 18  
Νοε 20, ημέρα Σετάρτη και ώρα 14:00.  
 

 Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο ζηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζην 
ηει. 2541036425 (Πεηξνρώξη Ξάλζεο). 
 
                                                                     
                                                                  Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


