
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 

ΠΡΟΣ: 95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» 
                Πίνακας Αποδεκτών ΔΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 Τηλ.(Εσωτ.) 5610 
ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/30/33396  
 Σ.2104 
 Ρόδος, 23 Μαϊ 19 
 Συνημμένα: Μία (1) Προκήρυξη 
 Διαγωνισμού 
 
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί 
 
ΣΧΕΤ.: α.  Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
  στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» 
 β. ΚΥΑ 2/82452/0020/08 «Καθορισμός της τιμής των καταχωρούμε- 
  νων στον τύπο υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των 
  Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) 
 γ. Φ.830/143/869039/Σ.8661/28 Νοε 14/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3ο 
 δ. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη- 
  ρεσιών» 
 ε. Υπ’ αριθμ. 2879/2018/18 YA «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομα 
  διαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατό 
  τητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»  
  (ΦΕΚ Β’ 879/13-03-2018) 
 
 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι, η 95 ΑΔΤΕ σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο (δ) 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, 
που θα αφορά στην προμήθεια: 
 

«Τυριού (φέτα ΠΟΠ) για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων» 
 
 2. Συναφώς, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 03/2019 προκή-
ρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο προς δημοσί-
ευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε: 
 
  α. Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώ-
ση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους πίνακες 
ανακοινώσεών τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη διεύ-
θυνσή µας (95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΚΑΤΕΧΑΚΗ», Κοσκινού Ρόδος, ΤΚ 
85100). 
 
  β. Τις εφημερίδες: 
 
   (1) Να δημοσιεύσουν το συνημμένο κείμενο την 27 Μαΐου 2019 
και σε περίπτωση που δεν κυκλοφορούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, η δημοσί-
ευση να γίνει την επόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας τους. Κατά τη δημοσίευση: 
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    (α) Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περί-
πτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8. 
 
    (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 δεν θα 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 
   (2) Να εκδώσουν τιμολόγιο για τα έξοδα δημοσίευσης, µε τις τιμές 
που καθορίζονται στο (β) σχετικό, κατά περίπτωση και κατόπιν έγκαιρης ειδοποίη-
σής µας, στο όνομα του ΣΠ ΡΟΔΟΥ, το οποίο θα πραγματοποιήσει την πληρωμή 
τους. Το τιμολόγιο να συνοδεύεται από 3 φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου 
έγινε η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό, βεβαίωση αρμόδιου πρακτορείου για 
το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας και αριθμό λογαριασμού για την κατάθε-
ση του οφειλόμενου ποσού, με τα παρακάτω στοιχεία τιμολόγησης: 
 
    Στρατιωτικό Πρατήριο Ρόδου 
    Στρδο «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ» 
    921 ΤΓΕΘ 
    ΑΦΜ: 090153025 
    ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
 
 3. Το ΣΠ ΡΟΔΟΥ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα 
στην εξόφλησή τους σε βάρος μερίδας Κ-Ζ. 
 
 4. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη (υ.τ.α.), παρα-
καλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr 
 
 5. Τέλος, ο Δήμος Ρόδου παρακαλείται να αναρτήσει τη συνημμένη προ-
κήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την καλύτερη και ευρύτερη ενημέ-
ρωση των ενδιαφερομένων. 
 
 6. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Σταύρος Γεωργιλάς, Διευθυντής ΔΕΜ/95 
ΑΔΤΕ, τηλ.: 22410 – 55610. 
 
 Υπτγος Νικόλαος Φλάρης 
Ακριβές Αντίγραφο ΔΚΤΗΣ 
 
 

 

Υπλγός (ΥΠ) Πασχάλης Ζανδές   
ΔΕΜ/ΙΙ  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, Tηλ: 
2103387104, Fax: 2103622320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, Γ. Σεφέρη 80, Ρόδος, 
ΤΚ 85100, ΤΘ. 464, Τηλ: 2241066660, Fax: 2241060197, e-mail:oee12pt@oe-e.gr 

http://www.army.gr/
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ, Γρηγ. Λαμπράκη 8, Ρόδος, ΤΚ 85100, Τηλ: 
2241044200, Fax: 2241044240, e-mail: info@ebed.gr 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΡΟΔΙΑΚΗ», Μάρκου Μαλλιαράκη 11, Ρόδος, Fax: 2241075641, 
Τηλ: 2241024610, e-mail: news@rodiaki.gr 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ», Θεμ. Σοφούλη 77, TΘ 339, ΤΚ 85100 Pόδος, 
Τηλ: 2241037500, Fax: 2241037333, e-mail: info@dimokratiki.gr 
 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΩ», Τ.Θ. 72 Μαρμαρωτό - 4ο χλμ. επαρχιακής 
οδού, Τηλ: 2242023372, Fax: 2242022928, e-mail: btko@hol.gr & vimatis-
ko@hotmail.com 
 
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100, Ρόδος, Τηλ:2241361200, e-
mail: info@rhodes.gr 
 
ΣΠ ΡΟΔΟΥ 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ) 
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ 
95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ – ΔΟΙ 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού της 95 ΑΔΤΕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ebed.gr
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΙΟΥ (ΦΕΤΑ ΠΟΠ) 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ 

 
Προκήρυξη υπ’ αριθ. 03/2019 

 
1. Αναθέτουσα αρχή: 
 
 95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 
 
2. Είδος Διαγωνισμού : Ανοιχτός διαγωνισμός, σύμφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. Αριθμός διαγωνισμού 03/2019 και αριθμός διακήρυξης 03/2019 
 
3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια τυριού (φέτα ΠΟΠ), για κάλυψη 
των αναγκών των Μονάδων της 95 ΑΔΤΕ. 
 
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν δύ-
νανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνά-
μενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπι-
κού, ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε ε-
κατόν δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (117.000,00 €) περίπου. 

 
5. Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από την 95 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΚΑΤΕΧΑΚΗ», Κοσκινού Ρόδος, ΤΚ 85100, 
τηλέφωνο: 22410-55610, email: 95adte@gmail.com. 
 

6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού: 
 

 α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 

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

 γ. Έναρξη υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 27 Μαϊ 2019, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 08:00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10 
Ιουν 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Ε-
ΣΗΔΗΣ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επι-
κοινωνία µέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπη-
ρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγω-
νισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, µέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

 δ. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 14 Ιουν 19, ημέ-
ρα Παρασκευή και ώρα 10:00. 
 
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρου-
σα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής. 

mailto:imp@army.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή (ή των προμηθευτών) θα είναι 
διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως και 
δύο (2) εξάμηνα μονομερώς από την Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και όρους. 
 
9. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Κάθε προμηθευτής στο 
όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυ-
ητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 5% επί της εκτιμώμε-

νης αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές κα-
θορίζονται στους Όρους του διαγωνισμού. 
 
10. Αποστολή της προκήρυξης στον Τοπικό Τύπο: την Πέμπτη 23 Μαϊ 2019. 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
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