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ΠΡΟΣ  :   8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
                «VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
  Πίνακας Αποδεκτών  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
                Τηλέφ.(Εσωτ.):6835 
ΚΟΙΝ   :     Φ.600.163/24/39442 
   Σ.4112 
             Ιωάννινα, 25 Σεπ 18 
   Συνηµµένα: 1 προκήρυξη 

 
ΘΕΜΑ :  ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (∆ηµοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού 

∆ιαγωνισµού Προµήθειας Νωπών Οπωροκηπευτικών) 
                   
 
ΣΧΕΤ  : α.   ΚΥΑ 2/8/2008  (ΦΕΚ 2441/2-12-2008)  «Καθορισµός Τιµής 
                         ∆ηµοσιευµάτων στον Τύπο» 
  β.   Φ.830/67/858522/Σ.6092/20 Ιουλ 12/ΓΕΣ/∆ΟΙ/3α  
  γ.   Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
                        Υπηρεσιών» 
  δ.  ΦΕΚ Β 879/13-03-18 «Καθορισµός Hµερήσιων και Eβδοµαδιαίων  

Νοµαρχιακών και Τοπικών Εφηµερίδων που Έχουν τη 
∆υνατότητα Καταχώρησης ∆ηµοσιεύσεων των Φορέων του 
∆ηµοσίου» 

 
 1. Σας γνωρίζουµε ότι η 8 Μηχανοποιηµένη Ταξιαρχία (8 Μ/Π ΤΑΞ), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (γ) σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού που θα αφορά στην προµήθεια: 
 
«Νωπών οπωροκηπευτικών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - 
Υπηρεσιών της  (Λέσχες Αξιωµατικών, Στρατιωτικό Πρατήριο) που εδρεύουν 
στους ∆ήµους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Φιλιατών και Άρτας» 
 
 2. Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 
01/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο 
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και 
παρακαλούµε: 
 
  α. Τα Επιµελητήρια – Σωµατεία – Σύνδεσµοι να µεριµνήσουν ώστε 
να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη 
συµµετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνηµµένης ανακοίνωσης στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών 
στη ∆ιεύθυνσή µας (8η ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ, Πλατεία Ανδρέα 
Παπανδρέου, Ιωάννινα ΤΚ 45221, τηλ. 2651086835, e-mail: str-viii-mp@army.gr). 
 
  β. Την ηµερήσια τοπική εφηµερίδα «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ» 
 
   (1) Να δηµοσιεύσει το συνηµµένο κείµενο την 03 Οκτ 18 και σε 
περίπτωση που δεν κυκλοφορεί αυτή την ηµέρα, η δηµοσίευση να γίνει την 
επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση: 
 
    (α) Να   χρησιµοποιηθούν   στοιχεία   Νο   6   και   µόνο   
σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α: ΩΧΙΠ6-Ν6Γ, 26-09-2018 
A∆ΑΜ: 18PROC003746199, 26-09-2018 
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    (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι 
ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
 
    (γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της προκήρυξης δε θα 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 
   (2) Να εκδώσει τιµολόγιο µε τις τιµές που καθορίζονται στο (α) 
σχετικό, συνοδευόµενο από 3 φύλλα του τεύχους της εφηµερίδας όπου έγινε η 
δηµοσίευση, αναλυτικό λογαριασµό τραπέζης και βεβαίωση αρµόδιου 
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφηµερίδας, µε τα παρακάτω 
στοιχεία τιµολόγησης: 
    
    8Ο ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (8 ΤΥΠ) 
    Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ ΧΑΡ.» 
    ΤΚ: 455 00 
    Ιωάννινα 
    ΑΦΜ: 090153025 
    ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
    
 3. To 8 TYΠ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα στη 
σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δηµοσίευσης της προκήρυξης στις 
εφηµερίδες, αιτούµενος το αναγκαίο ποσό, από τη ∆ΟΙ/8 Μ/Π ΤΑΞ. 
 
 4. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr 
 
 5. Τέλος, ο ∆ήµος Ιωαννίνων παρακαλείται όπως αναρτήσει τη 
συνηµµένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 
 
 6. Χειριστής θέµατος: Ταγµατάρχης Παγώνα Μπουτσικούδη, 
Τµηµατάρχης IΙ Τµήµατος 4ου Επιτελικού Γραφείου 8 Μ/Π ΤΑΞ, τηλ.: 2651086835                           
e-mail: str-viii-mp@army.gr. 
 
  Ταξχος ∆ηµήτριος Μπολοµύτης 
Ακριβές Αντίγραφο  ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
   
   
Τχης (ΕΜ) Παγώνα Μπουτσικούδη   
Τµηµατάρχης 4ου ΕΓ/ΙΙ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
8 ΤΥΠ 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας,  Ακαδηµίας 7 ΤΚ 10671 
e-mail: keeuhcci@uhc.gr  
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ιωαννίνων, Ναπολέοντος Ζέρβα 28-30 (3ος 
Οροφος), ΤΚ 453 32, Ιωάννινα, τηλ. 2651070400, ΦΑΞ 2651072194, e-
mail: oee6pt@oe-e.gr  
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Εµπορικό Επιµελητήριο Ιωαννίνων, Πούτετση 14, ΤΚ 453 33, Ιωάννινα, 
τηλ 2651026273, ΦΑΞ 2651025179, e-mail: info@cci-ioannina.gr 
Εµπορικό Επιµελητήριο Πρέβεζας, ∆ωδώνης 47, ΤΚ 481 00, Πρέβεζα, 
τηλ. 2682029414, ΦΑΞ:2682029283, e-mail: info@prevezachamber.gr 
Eµπορικό Επιµελητήριο Άρτας, Κ.Αιτωλού & Πριοβόλου, Άρτα, τηλ 
2681028728, 78654, ΦΑΞ: 2681078654, e-mail: epimarta@otenet.gr 
Eµπορικό Επιµελητήριο Ηγουµενίτσας, Αγ. Αποστόλων 5, ΤΚ 461 00, 
Ηγουµενίτσα,     τηλ. 2665029480, 29488, ΦΑΞ: 2665029489, e-mail: 
cci@e-thesprotias.gr 
Eφηµερίδα «ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ», Στρ. Παπάγου 36, Ιωάννινα, τηλ. 
2651026296, ΦΑΞ: 2651020067, e-mail: proinanea@proinanea.gr 
∆ήµος Ιωαννιτών,   Πλατεία Παπανδρέου 5, ΤΚ 452 21, Ιωάννινα, τηλ. 
2651361100, ΦΑΞ 2651075739, e-mail: pressioanniton@gmail.com  
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Γ΄ ΣΣ/∆Υ∆Μ 
8 Μ/Π ΤΑΞ/2ο ΕΓ - 4ο ΕΓ – ∆ΟΙ   
583 Μ/Π ΤΠ 
628 Μ/Π ΤΠ 
625 Μ/Π ΤΠ 
8 ΕΑΝ 
ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ 
ΛΑΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΛΑΦ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΛΑΦ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 
ΣΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
NΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΕΣΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ) ΤΗΣ 8 Μ/Π 
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, ΠΩΓΩΝΙΟΥ, 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΑΣ 
 

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 01/2018 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 
 

  8 ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ. 
 

2. Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του             
Ν.4412/2016. 
 
3. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών για τις 
ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών (Λέσχες, Στρατιωτικό Πρατήριο) της 8 Μ/Π 
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ που εδρεύουν στους ∆ήµους Ιωαννιτών, Πωγωνίου, Κόνιτσας, 
Φιλιατών και Άρτας.  
 
4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριµένων ειδών δεν 
δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν µελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – 
ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 
εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (148.000,00 €). 
 
5. ∆ιεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη 
8 Μ/Π ΤΑΞ, Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου, Ιωάννινα ΤΚ 45221, e-mail: str-viii-
mp@army.gr 
 
6. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού : 

 
α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 
 

β. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) µορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
γ. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 04 Νοε 2018, 
ηµέρα Κυριακή. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος 
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης. Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, 
θα γνωστοποιούνται αυτόµατα, µέσω του συστήµατος της ΕΣΗ∆ΗΣ. 
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δ. Ως ηµεροµηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του 
διαγωνισµού (Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς) 
ορίζεται η 08 Νοε 18 και ώρα 10:00. 

 
ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή 

άλλου ανυπέρβλητου κωλύµατος, οφειλόµενου σε γεγονότα µη δυνάµενα να 
προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισµού, η Ταξιαρχία θα προχωρήσει σε µετάθεση κάθε 
δηµοσιευµένης πράξης της, καταρχάς για διάστηµα 7 ηµερολογιακών ηµερών και 
σε υπέρβαση του υπόψη κωλύµατος, µε νεότερη απόφαση, ανηρτηµένη στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
 

7. Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά η οποία προσδιορίζεται µόνο βάσει τιµής (µεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης % επί του περιοδικά εκδιδόµενου δελτίου µέσης λιανικής τιµής 
πώλησης νωπών οπωροκηπευτικών της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας (για 
το σύνολο των προς προµήθεια προϊόντων) και ανά αντίστοιχη Περιφερειακή 
Ενότητα (Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας – Άρτας). 
 
8. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε 
δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 2 επιπλέον εξάµηνα, κατόπιν 
σύµφωνης γνώµης των συµβαλλόµενων µερών. 
 
9. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν µε 
την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους  
2.000 €, ενώ ο µειοδότης για υπογραφή της σχετικής σύµβασης οφείλει να 
προσκοµίσει στην 8 Μ/Π ΤΑΞ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
ύψους 7.400 €.  Αναλυτικά το ύψος της εκάστοτε εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης ανά Περιφερειακή Ενότητα (Ιωάννινα – Θεσπρωτία – Άρτα), όπως στο 
πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης. 
 
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 03 Οκτ 2018. 
 
 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 

Ταξχος ∆ηµήτριος Μπολοµύτης 
∆ιοικητής 

 

 


