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ΠΡΟΣ:  ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ 
               ∆ΝΣΗ ΕΦΟ∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΙV 
              Τηλ. (Εσωτ.) 5278 
ΚΟΙΝ.:    Φ.600.163/17/16706 
  Σ.1015 
            Θεσσαλονίκη, 23 Φεβ 17 
   
ΘΕΜΑ:  ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (∆ηµοσίευση ∆ιακήρυξης Ανοικτού 

Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού Προµήθειας Νωπών Κρεάτων και 
Πουλερικών) 

   
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» 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 05/2017 

 
  Σας γνωρίζουµε ότι η Μεραρχία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο (γ) 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 
που θα αφορά στην προµήθεια: 
 
«Νωπών κρεάτων και πουλερικών για τις ανάγκες των Μονάδων της 

Φρουράς Θεσσαλονίκης, Ρεντίνας, Κιλκίς, Νέας Σάντας και των  
ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ και ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ» 

 
  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 
05/2017 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο 
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και 
παρακαλούµε: 
 
  α. Το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δηµοσίευση των κειµένων της 
διακήρυξης, που αφορά στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισµού στο ΦΕΚ (Τεύχος 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων) σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ 6 του                       
Ν.2741/28-9-1999 (ΦΕΚ 199/99) συνδυαστικά µε τις προβλέψεις του άρθρου 376 
παρ. 4 του (γ) σχετικού. 
 
  β. 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 (ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», οδός Κωνσταντίνου Καραµανλή, 
Καλαµαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, ΤΚ 55133). 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ – ΜΗΤΡΩΟ – ΦΕΚ 
Α∆Α:  
Α∆ΑΜ:  
Κ.Α.∆:  
e-Notices: 
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  γ. Τις εφηµερίδες: 
 
   (1) Να δηµοσιεύσουν το συνηµµένο κείµενο προς δηµοσίευση, 
την 08 Μαρ 17 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν 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. 
 
     (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 διακήρυξης δε θα 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 
   (2) Να εκδώσουν τιµολόγιο µε τις τιµές που καθορίζονται στο (α) 
σχετικό, συνοδευόµενο από τρία (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: 
    
     Λόχος Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ 
     Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ» 
     Καλαµαριά Θεσσαλονίκης 
     ΑΦΜ: 090153025 
     ∆ΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
    
  Η ΜΕΡΥΠ/ΛΣ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα 
στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δηµοσίευσης της διακήρυξης στις 
εφηµερίδες, αιτούµενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΜΕΡΥΠ/∆ΟΙ. 
 
  Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
  Το Γ’ ΣΣ που κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α) παρακαλείται για την 
ενηµέρωσή του. 
 
  Τέλος, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης παρακαλείται όπως αναρτήσει τη 
συνηµµένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 
 
  Χειριστής θέµατος: Ταγµατάρχης Πασχαλίδης Παναγιώτης, 
Τµηµατάρχης IV Τµήµατος ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ, τηλ.: 2310-025278, φαξ: 2310-025277                            
e-mail: meryp-dem@army.gr. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξίαρχος  Ευάγγελος Τραγαζίκης  
∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  
Τχης (ΕΜ)  Παναγιώτης Πασχαλίδης  

Τµχης ∆ΕΜ/ΙV  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εθνικό Τυπογραφείο,  (Γραφείο Πρωτοκόλλου - Τµήµα Α1 Παραλαβής 
∆ηµ. Ύλης), Καποδιστρίου 34, ΤΚ 10432, Αθήνα, τηλ. 2105279139-
196, φαξ 2105234312, email: dds@et.gr 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας,  Ακαδηµίας 7 ΤΚ 10671 
e-mail: keeuhcci@uhc.gr  
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιµισκή 29 ΤΚ 54624 
e-mail: root@ebeth.gr  
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, TK 54624 
e-mail: info@veth.gov.gr  
Εµπορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης, πλατεία Μοριχόβου 1, TK 54625 
e-mail: esth@tradesupport.gr  
Ένωση Εµπόρων Κρέατος, Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης, κτίριο Κρεαταγοράς 
e-mail: cmmath@hol.gr  
Σωµατείο Κρεοπωλών Θεσ/νίκης, Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης, κτίριο Κρεαταγοράς 

e-mail: somateiokreopolon@yahoo.com   
∆ήµος Θεσσαλονίκης,   Βασιλέως Γεωργίου 1, TK 54640,  
e-mail: info@thessaloniki.gr  
Εφηµερίδα «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», e-mail: iho@otenet.gr  
Εφηµερίδα «∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ»,  
e-mail: info@dimoprasion.gr  
Εφηµερίδα «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», e-mail: panorama@makthes.gr   
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
Γ’ ΣΣ/∆Υ∆Μ 
ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ – ∆ΟΙ 
34 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ 
1 ΤΑΞ Κ∆-ΑΛ/4ο ΕΓ 
71 Α/Μ ΤΑΞ/4ο ΕΓ 
ΛΣ/ΜΕΡΥΠ 
ΣΠ Θεσ/νίκης, ΣΠ Κιλκίς 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ, ΡΕΝΤΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 05/2017) 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 
 

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ / ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

2. Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
3. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών 
για τις ανάγκες των στρατιωτικών Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών 
Θεσ/νίκης, Κιλκίς, Νέας Σάντας, Ρεντίνας και των ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ, ΝΕΑΣ 
ΦΩΚΑΙΑΣ και ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ. 
 
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 
τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (400.000,00 €)  περίπου. 
 
5. ∆ιεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τη 
ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», Κωνσταντίνου Καραµανλή, Καλαµαριά 
Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133, τηλέφωνο: 2310 025278, email: meryp-dem@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 07 Απριλίου 2017, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 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 – Επιλογή Συµµετεχόντων) ορίζεται η Τρίτη 11 Απρ 17 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 Μεραρχία θα προχωρήσει σε µετάθεση κάθε 
δηµοσιευµένης πράξης της, καταρχάς για διάστηµα επτά (7) ηµερολογιακών 
ηµερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύµατος, µε νεότερη απόφαση, 
ανηρτηµένη στο ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
 

7. Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας θα αποτελέσει η προσφορά της 
χαµηλότερης τιµής σε κάθε είδος ξεχωριστά. 
 
8. Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε 
δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 2 επιπλέον τρίµηνα. 
 
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 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €). Ενώ ο µειοδότης για υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης οφείλει να προσκοµίσει στην ΜΕΡΥΠ/∆ΕΜ εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €). 
∆ιευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για ένα ή 
περισσότερα τµήµατα της προµήθειας, τότε το ύψος των παραπάνω εγγυητικών 
επιστολών, θα είναι ανάλογο µε τα τµήµατα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Αναλυτικά το ύψος της επιµέρους εγγυητικής επιστολής, για κάθε τµήµα, φαίνεται 
στο πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης. 
 
11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: την 08 Μαρ 2017. 
 
 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
Ταξίαρχος Ευάγγελος Τραγαζίκης 

∆ιοικητής 
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