
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΑΓΑ: 

ΠΡΟ: 95 ΑΝΩΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 
 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 «ΓΗΑΓΟΡΗΓΩΝ» 
                Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ 
 Σειέθ.(εζση.) : 865-5612 
ΚΟΙΝ.: Φ.600.163/36/33529 
 .2222 
 Ρόδνο, 24 Μαη 21 
 πλεκκέλα: Μία (1) Πξνθήξπμε 
 Γηαγσληζκνύ 
 
ΘΕΜΑ: πκβάζεηο - Γηαγσληζκνί 
 
ΥΕΣ.: α.  Ν.3548/07 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
  ζην Ννκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 
 β. ΚΤΑ 2/82452/0020/08 «Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο ησλ θαηαρσξνύκε- 
  λσλ ζηνλ ηύπν ππεξεζηαθώλ δεκνζηεπκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ 
  Ν.Π.Γ.Γ.» (ΦΔΚ 2441/2-12-2008) 
 γ. Φ.830/143/869039/.8661/28 Ννε 14/ΓΔ/ΓΟΗ/3ν 
 δ. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπε- 
  ξεζηώλ» 
 ε. Τπ’ αξηζκ. 196/03-08-2017 YA «Καζνξηζκόο Ζκεξήζησλ θαη Δβδν 
  καδηαίσλ Ννκαξρηαθώλ θαη Σνπηθώλ Δθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε Γπ 
  λαηόηεηα Καηαρώξεζεο Γεκνζηεύζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζί 
  νπ» (ΦΔΚ Β’ 2824/11-07-2017) 
 
 
 αο γλσξίδνπκε όηη, ε 95 ΑΓΣΔ ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζην (δ) 
ζρεηηθό, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηρηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, 
πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα: 
 

«Νυπών Κπεάηυν – Ποςλεπικών για κάλςτη αναγκών ηυν Μονάδυν  
ηηρ 95 ΑΔΣΕ» 

 
 πλαθώο, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. 05/2021 πξνθή-
ξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείκελν πξνο δεκνζί-
επζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε: 
 
 1.  Σα Δπηκειεηήξηα όπσο κεξηκλήζνπλ ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώ-
ζε ηα µέιε ηνπο, µε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσλη-
ζκό, θαζώο θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο 
αλαθνηλώζεσλ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηε δηεύ-
ζπλζή µαο (95 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ, ηξαηόπεδν «ΚΑΣΔΥΑΚΖ», Κνζθηλνύ Ρόδνο, ΣΚ 
85100). 
 
 2.  Σηο εθεκεξίδεο: 
 
  α. Να δεκνζηεύζνπλ ην ζπλεκκέλν θείκελν ηελ 26 Μαη 2021 θαη 
ζε πεξίπησζε πνπ δελ θπθινθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, ε δεκνζίεπζε 
λα γίλεη ηελ επόκελε εκεξνκελία θπθινθνξίαο ηνπο. Καηά ηε δεκνζίεπζε: 
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   (1) Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6 θαη µόλν ζε πεξί-
πησζε έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ Νν 8. 
 
   (2)  Οη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη 
αλώηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι. 
 
   (3) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο πξνθήξπμεο δελ ζα 
ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά. 
 
  β.  Να εθδώζνπλ ηηκνιόγην γηα ηα έμνδα δεκνζίεπζεο, µε ηηο ηηκέο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζην (β) ζρεηηθό, θαηά πεξίπησζε θαη θαηόπηλ έγθαηξεο εηδνπνίε-
ζήο µαο, ζην όλνκα ηνπ Π ΡΟΓΟΤ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ πιεξσκή 
ηνπο. Σν ηηκνιόγην λα ζπλνδεύεηαη από 3 θύιια ηνπ ηεύρνπο ηεο εθεκεξίδαο όπνπ 
έγηλε ε δεκνζίεπζε, αλαιπηηθό ινγαξηαζκό, βεβαίσζε αξκόδηνπ πξαθηνξείνπ γηα 
ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο θαη αξηζκό ινγαξηαζκνύ γηα ηελ θαηάζε-
ζε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ, κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία ηηκνιόγεζεο: 
 
   τρατιωτικό Πρατήριο Ρόδου 
   τρδο «ΕΤΣΑΘΙΟΤ» 
   921 ΣΓΕΘ 
   ΑΦΜ: 090153025 
   ΔΟΤ ΦΤΥΙΚΟΤ 
 
   Σν Π ΡΟΓΟΤ αθνύ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά, λα πξνβεί 
έγθαηξα ζηελ εμόθιεζή ηνπο ζε βάξνο κεξίδαο Κ-Ε. 
 
 Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε πξνθήξπμε (π.η.α.), παξα-
θαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr 
 
 Σέινο, ν Γήκνο Ρόδνπ παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ηε ζπλεκκέλε πξν-
θήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπ, γηα ηελ θαιύηεξε θαη επξύηεξε ελεκέ-
ξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
 
 Υεηξηζηήο ζέκαηνο : Σρεο (ΔΜ) Ησάλλεο απνπλάθεο, Γληήο 95 ΑΓΣΔ/ 
ΓΔΜ, ηειέθ. : 22410 – 55610. 
 
 Τπηγνο Δκκαλνπήι Θενδώξνπ 
Αθξηβέο Αληίγξαθν ΓΚΣΖ 
  
  
Σρεο (ΔΜ) Ησάλλεο απνπλάθεο  
              ΓΔΜ/Γ  
 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ, Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671, Tει: 
2103387104, Fax: 2103622320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
 

http://www.army.gr/
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΣΜΖΜΑ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ, Γ. εθέξε 80, Ρόδνο, 
ΣΚ 85100, ΣΘ. 464, Σει: 2241066660, Fax: 2241060197, e-mail: oee12pt@oe-
e.gr 
 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΩΝ, Γξεγ. Λακπξάθε 8, Ρόδνο, ΣΚ 85100, Σει: 
2241044200, Fax: 2241044240, e-mail: info@ebed.gr 
 
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ «ΡΟΓΗΑΚΖ», Μάξθνπ Μαιιηαξάθε 11, Ρόδνο, Fax: 2241075641, 
Σει: 2241024610, e-mail: news@rodiaki.gr 
 
ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ «ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ», Θεκ. νθνύιε 77, TΘ 339, ΣΚ 85100 Pόδνο, 
Σει: 2241037500, Fax: 2241037333, e-mail: info@dimokratiki.gr 
 
 
ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ, Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, ΣΚ 85100, Ρόδνο, Σει:2241361200, e-
mail: info@rhodes.gr 
 
Π ΡΟΓΟΤ 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/Γ3(ΓΔΝΓΖ) 
ΑΓΔΝ/ΓΔΜ 
95 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ – ΓΟΗ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ ηεο 95 ΑΓΣΔ 

mailto:info@ebed.gr




ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΑΓΑ: 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΝΧΠΧΝ ΚΡΕΑΣΧΝ - ΠΟΤΛΕΡΙΚΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ 

ΣΧΝ ΜΟΝΑΔΧΝ ΣΗ 95 ΑΔΣΕ 
 

Πποκήπςξη ςπ’ απιθ. 05/2021 
 
1. Αλαζέηνπζα αξρή: 
 
 95 ΑΝΩΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ / ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ. 
 
2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ : Αλνηρηόο δηαγσληζκόο, ζύκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.4412/2016. Αξηζκόο δηαγσληζκνύ 05/2021 θαη αξηζκόο δηαθήξπμεο 05/2021. 
 
3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Πξνκήζεηα λσπώλ θξεάησλ - πνπιεξηθώλ, 
γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Μνλάδσλ ηεο 95 ΑΓΣΔ. 
 
4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δελ δύ-
λαληαη λα ππνινγηζζνύλ κε αθξίβεηα, θαζόζνλ εμαξηώληαη από ιόγνπο κε δπλά-
κελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, όπσο δήηεζε πξντόλησλ, δύλακε πξνζσπη-
θνύ, αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ εθηηκώκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζε  
εκαηόν ηπιάνηα οκηώ σιλιάδερ εςπώ (138.000,00 €) πεξίπνπ. 
 
5. Γηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο 
από ηελ 95 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ, ηξαηόπεδν «ΚΑΣΔΥΑΚΖ», Κνζθηλνύ Ρόδνο, ΣΚ 85100, 
ηειέθσλν: 22410-55610, email: 95adte@gmail.com. 
 

6. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
 

 α. Ο διαγυνιζμόρ θα ππαγμαηοποιηθεί µε σπήζη ηηρ πλαηθόπμαρ 
ηος Εθνικού ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Δημοζίυν ςμβάζευν (ΕΗΔΗ), 
µέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr. 
 

 β. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ζα αλαξηεζεί ζε 
ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖ-
ΓΖ. 
 

 γ. Έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ζηε δηαδηθηπαθή πύιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, νξίδεηαη ε 26 Μαι 21, εκέξα Σεηάπηη και 
ώπα 08:00. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10 
Ιοςν 21, εκέξα Πέμπηη και ώπα 10:00. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Δ-
ΖΓΖ. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επη-
θνηλσλία µέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα µε ππε-
ξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο. Λνηπέο εκεξνκελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσ-
ληζκνύ, ζα γλσζηνπνηνύληαη απηόκαηα, µέζσ ηνπ ΔΖΓΖ. 
 

 δ. Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 17 Ιοςν 21, εκέ-
ξα Πέμπηη και ώπα 11:00. 
 
 

mailto:imp@army.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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7. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε πιένλ ζπκθέξνπ-
ζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζε ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε 
ηηκή) ζε θάζε είδνο μερσξηζηά, γηα ηελ πξνκήζεηα λσπώλ θξεάησλ - πνπιεξηθώλ  
 
8. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή (ή ησλ πξνκεζεπηώλ) ζα είλαη 
δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα έσο θαη 
δύν (2) εμάκελα κνλνκεξώο από ηελ Τπεξεζία, κε ηηο ίδηεο ηηκέο θαη όξνπο. 
 
9. Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, εγγςηηική επιζηολή ζςμμε-
ηοσήρ, ύτοςρ 2% επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. Κάζε πξνκεζεπηήο ζην 
όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγς-
ηηική επιζηολή καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ, ύτοςρ 5% επί ηεο εθηηκώκε-
λεο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θα-
ζνξίδνληαη ζηνπο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ. 
 
10. Απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Σνπηθό Σύπν: ηελ Παξαζθεπή  26 Μαη 21. 
 

Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
 
 

 



 

 

 


