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ΠΡΟ:       ΥΥ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΖ ΜΔΡΑΡΥΗΑ 
        «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ  4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2 
        Σειέθ.(Δμση.): 25610461241 
ΚΟΙΝ:       Φ.600.163/24/21424 
        .959 
        Καβάια, 25 Ματ 21 
        πλεκκέλα: Μηα (1) Πξνθήξπμε 
 
ΘΔΜΑ: Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ Δηδώλ Κπιηθείνπ) 
 
ΥΔΣ : Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ» 
 
 1. αο γλσξίδνπκε όηη ε Μεξαξρία, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην 
ζρεηηθό, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, πνπ ζα 
αθνξά ζηελ: 
 
  «Πξνκήζεηα εηδώλ θπιηθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηωλ θπιηθείωλ – ΚΦΜ 
θαη ηνπ ζπζζηηίνπ ηωλ Μνλάδωλ- Αλεμάξηεηωλ Τπνκνλάδωλ  - 
ηξαηηωηηθώλ Καηαζηεκάηωλ ΠΔ Γξάκαο -Καβάιαο» 
 
 2. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. 
02/2021 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη παξαθαινύκε γηα 
ηα παξαθάησ: 

 
  α. Έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ζαο, µε ζθνπό ηελ θαηά ην δπλαηόλ 
επξύηεξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό. 
 
  β. Αλάξηεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο 
αλαθνηλώζεώλ ζαο. 

 
  γ. Απνζηνιή ησλ βεβαηώζεσλ θνηλνπνίεζεο ζηε δηεύζπλζή µαο (ΥΥ 
Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία/4ν Δπηηειηθό Γξαθείν/Σκήκα 2, 25εο Μαξηίνπ 3, 
ηξαηόπεδν «ΛΓΟΤ ΚΑΡΑΚΧΣΑ», ΣΚ 65404, Καβάια (e-mail: 
xxmerarxia@yahoo.gr ή  xxtum@army.gr). 
  
 3. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
 
 4. Οη Γήκνη Γξάκαο θαη Καβάιαο, παξαθαινύληαη όπσο αλαξηήζνπλ ηε 
ζπλεκκέλε δηαθήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο, γηα ηελ θαιύηεξε θαη 
επξύηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  
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 5. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο, Σκρεο 4νπ 
ΔΓ/2, ηειέθ.: 2510461241, θαμ: 2510461260, e-mail: xxmerarxia@yahoo.gr, 
xxtum@army.gr . 
 
 

  Τπνζηξάηεγνο Γεώξγηνο Σξηάληεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν    Γηνηθεηήο 
   
Αλρεο (ΔΜ) Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο   
               4ν ΔΓ/2   
 

 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο, Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, ηει: 210 
3387104, Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr    
Δκπνξ. θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινληθεο, Σζηκηζθή 29, ΣΚ 54624 
Θεζζαινλίθε, ηει 2310370100 email: root@ebeth.gr   
Δπηκειεηήξην Γξάκαο, Λ. Λακπξηαλίδε 40, ΣΚ 66100, Γξάκα,  
email: ccidrama@dramanet.gr   
Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Οκνλνίαο 50, ΣΚ 65302, Καβάια,  
email: info@chamberofkavala.gr  
Δπηκειεηήξην Ξάλζεο, Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 1, ΣΚ 67100 Ξάλζε,  
email: ebex@otenet.gr  
Γήκνο Γξάκαο,  Βεξκίνπ 2 θαη 1εο Ηνπιίνπ, ΣΚ 66100, Γξάκα, ηειεθ. 
2521350600, FAX: 2521020000, e-mail: info@dimosdramas.gr  
Γήκνο Καβάιαο, Kύπξνπ 10, ΣΚ 65403, Καβάια, ηειεθ. 2513500300, Fax: 
2513500316, e-mail: press@kavala.gov.gr 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/Γ3(ΓΔΝΓΖ) 
Γ΄/Β2(ΓΤΓΜ) - ΓΟΗ  
Γ΄/Β2(ΓΤΓΜ) – ΓΟΗ  
ΥΥ ΣΘΜ/4ν ΔΓ 
IV ΣΑΞΤΠ/4ν ΔΓ/2ν  
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2021 
 

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ – ΚΦΜ 
ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΙΣΙΟΤ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ- ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΧΝ ΤΠΟΜΟΝΑΓΧΝ  - 

ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ ΠΔ ΓΡΑΜΑ -ΚΑΒΑΛΑ» 
                  

1. Αλαζέηνπζα αξρή: 
 
 ΥΥ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΖ ΜΔΡΑΡΥΗΑ, «ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΗΠΠΗΚΟΤ - ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

 
2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ:  
 
 Αλνηθηόο ζπλνπηηθόο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο γηα ζύλαςε ζύκβαζεο θάησ 
ησλ νξίσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16. 
 
3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ:  
 
 Πξνκήζεηα εηδώλ θπιηθείνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ θπιηθείσλ – ΚΦΜ θαη ηνπ 
ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ- Αλεμάξηεησλ Τπνκνλάδσλ - ηξαηησηηθώλ 
Καηαζηεκάησλ ΠΔ Γξάκαο -Καβάιαο. 
 
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δελ 
δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε 
δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά όπσο δήηεζε πξντόλησλ, επάλδξσζε – 
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζε 
ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο επξώ (45.000,00 €) πεξίπνπ. 
 
5. Γηεύζπλζε γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από 
ηελ ΥΥ Σεζσξαθηζκέλε Μεξαξρία/4ν Δπηηειηθό Γξαθείν/Σκήκα 2, 25εο Μαξηίνπ 3, 
ηξαηόπεδν «ΛΓΟΤ ΚΑΡΑΚΧΣΑ», Καβάια, ΣΚ 65404, ηειέθσλν: 2510-461241, 
θαμ: 2510-461260, email: xxtum@army.gr, ή xxmerarxia@yahoo.gr . 
 
6. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 

 
 α. Ο δηαγωληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ 
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίωλ πκβάζεωλ (ΔΗΓΗ), µέζω 
ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. 
 
 β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε 
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ. 
 
 γ. Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε Γηαδηθηπαθή 
πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, νξίδεηαη ε 12 Ινπλίνπ 21, εκέξα 
άββαην θαη ώξα 23:59. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη 
ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. Ο ρξόλνο 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο, βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα µε ππεξεζίεο 
ρξνλνζήµαλζεο. Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ, 
ζα γλσζηνπνηνύληαη απηόκαηα, µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ. 
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  δ. Χο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο 1εο θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
(Απνζθξάγηζε Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο -Σερληθήο Πξνζθνξάο), νξίδεηαη ε 17 
Ινπλίνπ 21, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00. 
 
  ε. ε πεξίπηωζε ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ή 
άιινπ αλππέξβιεηνπ θωιύκαηνο, νθεηιόκελνπ ζε γεγνλόηα κε δπλάκελα λα 
πξνβιεθζνύλ, θαηόπηλ ζρεηηθήο πηζηνπνίεζεο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, 
Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, ε Μεξαξρία ζα πξνρσξήζεη ζε κεηάζεζε θάζε 
δεκνζηεπκέλεο πξάμεο ηεο, θαηαξράο γηα δηάζηεκα 7 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη 
ζε ππέξβαζε ηνπ ππόςε θσιύκαηνο, κε λεόηεξε απόθαζε, αλαξηεκέλε ζην 
ΔΖΓΖ. 
 
7. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:  
 
 α. Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, ε νπνία 
πξνζδηνξίδεηαη κόλν βάζεη ηηκήο, γηα θάζε είδνο μερωξηζηά. 
 
8. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, 
κε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο γηα 2 επηπιένλ εμάκελα, κε 
ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο.  
 
9. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέζνπλ, 
εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό, θαη ν κεηνδόηεο γηα ππνγξαθή ηεο 
ζρεηηθήο ζύκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ΥΥ ΣΘΜ, εγγπεηηθή επηζηνιή 
θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζην ύςνο ησλ 
εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαζνξίδνληαη ζηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ 
 
10. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ κε ηνπο Γεληθνύο θαη 

Δηδηθνύο Όξνπο έρεη αλαξηεζεί ζην «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» κε ΑΓΑ: 9ΕΦΦ6-Λ23 θαη ζην  
«ΚΖΜΓΖ» κε ΑΓΑΜ: 21PROC008659683 ηελ 25 Ματ 21 (Αξηζκόο Γηαγσληζκνύ 
ζην ΔΖΓΖ: 123971). 
 
 
      Από ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
  


