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ΠΓ 715/1979 (Α΄212) «Πεξί ηξόπνπ ελεξγείαο ππό ησλ Ν.Π.Γ.Γ., 
πξνκεζεηώλ, κηζζώζεσλ θαη εθκηζζώζεσλ ελ γέλεη, αγνξώλ ή εθ-
πνηήζεσλ αθηλήησλ, εθπνηήζεσλ θηλεηώλ πξαγκάησλ, σο θαη εθηε-
ιέζεσο εξγαζηώλ» 
Φ.449/1/42268/.1466/08 Ννε 06/Γ’/ΓΤΓΜ 
ΤΑ Φ.914.2/Γ/1920/.813/31-05-2007 «Καζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζί-
αο εθκηζζώζεσο αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ΣΔΘΑ» (Β΄ 999) 
Ν.4013/2011 «Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβά-
ζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» 
Ν.4412/2016 (Α΄147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24//ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)» 
Φ.820/298/7538/.1746/26 Ννε 20/ΣΔΘΑ/4ν 

Φ.914.2/36/Γ/1068/.209/18 Φεβ 21/ΣΔΘΑ/1β  

  αο γλσξίδνπκε, όηη ε Σαμηαξρία, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα δεκόζηνπ πιεην-
δνηηθνύ δηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά ζηελ εθκίζζσζε ρώξνπ ησλ Μνλάδσλ ηεο ΠΔ 
Ρνδόπεο, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζή πιπληεξίσλ- ζηεγλσηεξίσλ. 
 

Καηόπηλ ηνπ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ ππ’ αξηζκ. 
02/2021 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο), πνπ αθνξά ζηνλ ππό-
ςε δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε: 
           

 Σα Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα (Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο θαη 
Ρνδόπεο) θαη ηα Δπηκειεηήξηα (Ξάλζεο, Έβξνπ, Γξάκαο θαη Καβάιαο), όπσο κεξη-
κλήζνπλ, ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα κέιε ηνπο, γηα ην δηαγσληζκό, θαζώο 
θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώ-
ζεώλ ηνπο. 
 

 Σνπο Γήκνπο Κνκνηελήο, Ξάλζεο, Αιεμαλδξνύπνιεο θαη Γξάκαο, όπσο 
αλαξηήζνπλ ηε ζπλεκκέλε πξνθήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο, γηα ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ. 
 

Σν Γ΄/Β2 (ΓΤΓΜ)- ΓΟΗ, πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), θα-
ζώο θαη ε ΥΥΗ ΣΘΣ/4ν ΔΓ, παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 
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Υεηξηζηήο   ζέκαηνο:   Τπιγνο   (ΔΜ)   Γηνιάλδα     Πεηξίδνπ,     Δπηηειήο 
4νπ ΔΓ/29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ, ηει. (ΔΦΑΓ): 844-4497, ηει. (ΟΣΔ): 25310-54497, email: 
str-29-mp-taxpz-gep@army.gr. 

 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 
 
Τπιγνο (ΔΜ) Γηνιάλδα Πεηξίδνπ 
      Δπηηειήο 4νπ ΔΓ 

 
Σαμίαξρνο Γεκήηξηνο Κακπνπξίδεο 

Γηνηθεηήο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, Αθαδεκίαο 6, ΣΚ 10671, Αζήλα 
(Keeuhcci@uhc.gr) 
Γήκνο Κνκνηελήο,gdkomot@otenet.gr 
Γήκνο Γξάκαο, dhmos-dramas@dra.forthnet.gr 
Γήκνο Ξάλζεο, relations@cityofxanthi.gr 
Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο, ηει. 2551064101 
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ, Αθαδεκίαο 7, Αζήλα,  
info@acci.gr  
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, Σζηκηζθή 29, Θεζζαινλί-
θε, root@ebeth.gr  
Δκπνξηθό θαη Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Ρνδόπεο, Βαζ. Γεσξγίνπ 2β, Κνκνηελή, 
info@rodopicci.gr 
Δπηκειεηήξην Ξάλζεο, Βαζ. Κσλ/λνπ 1, Ξάλζε, ΦΑΞ: 25410-25987, 
ebex@otenet.gr 
Δπηκειεηήξην Έβξνπ, Δκπνξίνπ 5α, ΦΑΞ:25510-23253, epimevro@otenet.gr 
Δπηκειεηήξην Γξάκαο, Λ. Λακπξηαλίδνπ 40, Γξάκα ΣΚ 66100, ccidra-
ma@dramanet.gr 
Δπηκειεηήξην Καβάιαο, Οκνλνίαο 50Α, ΣΚ 65302, Καβάια (FAX: 2510 835946 – ηει. 
2510 223325), email: eic157@otenet.gr 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
Γ’/Β2 (ΓΤΓΜ) – ΓΟΗ 
29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4ν  ΔΓ  
ΥΥΗ ΣΘΣ/4ν ΔΓ 
Π ΚΟΜΟΣΖΝΖ 
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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 02/2021/ 29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ 

  
 

     1.        Αλαζέηνπζα αξρή: 
                29 Μ/Π ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΠΟΓΡΑΓΔΣ». 
 
          2.  Δίδνο Γηαγσληζκνύ: Γεκόζηνο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο. 
                                                                                
          3. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη εθηηκώκελε αμία: 
 

α. Δθκίζζσζε ρώξνπ γηα εγθαηάζηαζε θαη εθκεηάιιεπζε πιπληε-
ξίσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη δύο (2) έηη.   

 
β. πλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ 12 πιπληήξηα- 12 ζηεγλσηήξηα. ηελ 

θαηαβνιή ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο ην ζεη πιπληεξίνπ - ζηεγλσηεξίνπ ινγίδεηαη 
σο έλα κεράλεκα. 
 

 γ. Ο αξηζκόο ησλ πιπληεξίσλ - ζηεγλσηεξίσλ κπνξεί λα κεηαβιε-
ζεί αλάινγα κε ηελ αύμεζε ή κείσζε ησλ αλαγθώλ, κεηά από ζπλελλόεζε ηνπ 
πξνκεζεπηή κε ηελ Σαμηαξρία. 
 

δ. Σα πιπληήξηα ιεηηνπξγνύλ κε ρξήζε κάξθαο, ε ηηκή ηεο νπνίαο 
ζα κείλεη ακεηάβιεηε θαη θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε, ζηα 1,41€ (ρσξίο ΦΠΑ 
24%) γηα πιύζε ξνύρσλ θαη ζηα 1,41€ (ρσξίο ΦΠΑ 24%) γηα ζηέγλσκα ξνύρσλ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην απνξξππαληηθό, ην νπνίν ζα παξαδίδεηαη ζε ζθξαγη-
ζκέλα παθέηα ηνπιάρηζηνλ 140 γξ γηα θάζε πιύζε. 

 
ε. Σν πξνζθεξόκελν ποζό μιζθώμαηος ανά μήνα γηα όινπο ηνπο 

ρώξνπο, δελ πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξν από ην πνζό ησλ 129,5 εσρώ (125 επξώ 
ην ειάρηζην κεληαίν κίζζσκα ζπλ 4,5 επξώ ην πνζό ηνπ ραξηνζήκνπ). Σν 
πνζνζηό ραξηνζήκνπ (3,6% επί ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο) επηβαξύλεη ηνλ 
πξνκεζεπηή θαη απνδίδεηαη απεπζείαο ζην ΣΔΘΑ. 

 

ζη. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (σψηλόηερο μηνιαίο μίζθωμα). 

 

 δ. Ζ εθηηκώκελε αμία  ηεο ζύκβαζεο είλαη 3.000 επξώ. 
 

4.        Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
 

α.  Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλν-
πηηθνύ δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 117  ηνπ λ. 4412/16, κε ηελ ππνβνιή  έγγξαθσλ 
ελζθξάγηζησλ πξνζθνξώλ. Γιεύθσνζη για ηη λήψη εγγράθων ηνπ δηαγσληζκνύ 
θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο, ζα είλαη: 29 Μ/Π ΣΑΞΗ-
ΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ «ΠΟΓΡΑΓΔΣ»/4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ, ηξαηόπεδν «ΛΓΟΤ 
ΒΗΚΣΧΡΟ ΠΑΡΑΥΟΤ», Κνκνηελή, ΣΚ 69100, ηειέθσλν: 2531054497. 
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     β.  Χο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ (ηαρπ-
δξνκηθή απνζηνιή ή θαηάζεζε ηδηνρείξσο) ζηελ Σαμηαξρία, νξίδεηαη ε Παραζκεσή 
16 12:00 Μαρ 2021. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώ-
ξαο, θακία πξνζθνξά δε ζα γίλεηαη δεθηή, θαζώο ζα ζεσξείηαη εθπξόζεζκε θαη ζα 
επηζηξέθεηαη, ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 
 
 γ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα, από ην αξ-
κόδην ζπιινγηθό όξγαλν ηεο Τπεξεζίαο, ήηνη ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσ-
ληζκνύ, ζηηο 17 Μαξ 21. 

  δ. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ δηθαηνύληαη λα παξίζηαληαη 
νη πξνζθέξνληεο ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξόζσπνί ηνπο, καηόπιν προηγούμε-
νης γνωζηοποίηζης ζηελ Τπεξεζία θαη έγθξηζεο εηζόδνπ ζην ηξαηόπεδν.  

5. Ζ ππνβνιή  ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ δελ γίλεηαη δεθηή. Γιώζζα 
ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ ε ειιεληθή. 

 
6. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκί-

ζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 
ύςνπο 2 % επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (60 επξώ). Ο κεηνδόηεο γηα 
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 29 Μ/Π ΣΑΞΠΕ/4ν 
ΔΓ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο πνζνύ 5% επί ηεο εθηηκώ-
κελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο (150 επξώ). 

 
7. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πξόζζεησλ πιεξνθνξηώλ λα ππνβάιινληαη 

έγθαηξα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν.4412/16. 

8. Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο παξαηίζεληαη ζηε Γηαθήξπμε, ε νπνία ζα 
αλαξηεζεί ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ, ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο 
www.army.gr. 
 
 

 
 
                                                                      

    
Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
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