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Πίνακας Αποδεκτών 

ΧΙΙ Μ/Κ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
«ΕΒΡΟΥ» 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/1δ 
Τηλεφ. (εσωτ.): 2670 
Φ.600/7/65891 
Σ.1070 
Αλεξανδρούπολη, 24 Φεβ 18 
Συν: Δύο (2) σελίδες 

 ΚΟΙΝ:   

 
ΘΕΜΑ:     Συμβάσεις - Διαγωνισμοί 
 

Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού 
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην «Ανάδειξη Μειοδότη – 
Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 216 
ΚΙΧΝΕ, του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος 
Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών». 

Κατόπιν των παραπάνω σας αποστέλλουμε, συνημμένα, περίληψη της 
υπ’ αριθ. 01/2018 διακήρυξης προκειμένου να δημοσιευτεί. 

Οι εφημερίδες «ΓΝΩΜΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» παρακαλούνται 
για δημοσίευση της προκήρυξης στο φύλλο της 28 Φεβ 18. 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 χιλιοστόμετρων και οι δε υπότιτλοι, όχι ανώτερο των 7 χιλιοστόμετρων. 

(γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστόμετρα. 

Οι εφημερίδες παρακαλούνται για την έκδοση τιμολογίου εξόδων 
δημοσίευσης, και με τις τιμές που καθορίζονται στην ΚΥΑ 2/8/2008 [(ΦΕΚ 2441/2-
12-2008) «Καθορισμός Τιμής Δημοσιευμάτων στον Τύπο»], του οποίου η 
πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από τον ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ. Γι’ αυτό τον λόγο θα 
απαιτηθεί η αποστολή (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 
(τηλ. επικοινωνίας: 25510-55416) των παρακάτω: 

(α) Τριών (3) φύλλων του τεύχους της εφημερίδας, όπου έγινε η 
δημοσίευση. 

(β) Αναλυτικός λογαριασμός. 

(γ) Βεβαίωση αρμόδιου πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας 
της εφημερίδας. 

(δ) Αριθµός λογαριασμού για την κατάθεση του οφειλόµενου ποσού 
(αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέσεων). 

Ο ΛΣ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί 
έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της 
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προκήρυξης στις εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΧΙΙ Μ/Κ 
ΜΠ/ΔΟΙ. 

Τα Εμπορικά Επιμελητήρια Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και 
Δράμας, καθώς και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος παρακαλούνται να 
μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, για τον διαγωνισμό. 

Το ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ), στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.) 
παρακαλείται για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr. 

Το Δ’ ΣΣ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για 
την ενημέρωσή του. 

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΥΚ) Νικήστρατος Σίσκος, Βοηθός 4ου ΕΓ/1δ 
(τηλεφ. 2551062670, 846-2670). 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 
Υπλγός (ΥΚ) Νικήστρατος Σίσκος 

Βοηθός 4ου ΕΓ/1δ 

Υπτγος Δημήτριος Κούκκος 
Διοικητής 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ», Τέρμα Αγ. Δημητρίου, Αλεξ/πολη,TK: 68100,  
τηλ.: 25510-24222-29888, FΑΧ : 25510-80606, email: gnomi@gnomionline.gr 
Εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», Βενιζέλου 30, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ:68100, 
τηλ.: 25510-26445-24734, FAX : 2551024445, email: elthraki@otenet.gr 
Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, Ακαδημίας 6, TK: 10671,  
τηλ.: 210-3387104 και FAX:210-3622320,  email: keeuhcci@uhc.gr 
Επιμελητήριο Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, Αλεξ/πολη, TK:68100  
τηλ.: 25510-22323 και FAX : 25510-23253 email: epimevro@otenet.gr 
Επιμελητήριο Ξάνθης, Βασ. Κωνσταντίνου 1, ΤΚ 67100, Ξάνθη  
τηλ.: 25410-25105 και FAX: 25410-25987 email: info@ebex.gr 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας, Λ. Λαμπριανίδη 40, Δράμα, 
ΤΚ 66100, τηλ.: 25210-22750 και FAX : 25210-25835, 
email: ccidrama@dramanet.gr 
Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Βασ. Γεωργίου 2β, 
Κομοτηνή, ΤΚ: 69100, τηλ.: 25310-36831 και FAX : 25310-26714 
email: info@everodopi.gr 
Επιμελητήριο Καβάλας, Ομονοίας 50Α, Καβάλα, ΤΚ 65302,  
τηλ. 2510-223325 FAX: 2510-835946, email: info@chamberofkavala.gr 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 

ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ)/5 (email: gesdendhs5@army.gr) 
Δ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ/ΤΥΔΜ/ΥΓ 
ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ /4ο ΕΓ – ΔΟΙ 
IV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΓ  
12 ΚΤΣ 
ΛΣ/ ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ 
 

http://www.army.gr/
mailto:gnomi@gnomionline.gr
mailto:elthraki@otenet.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:epimevro@otenet.gr
mailto:info@ebex.gr
mailto:ccidrama@dramanet.gr
mailto:info@everodopi.gr
mailto:info@chamberofkavala.gr
mailto:gesdendhs5@army.gr


 

Σελίδα 1 από Σελίδες 2 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 01/2018 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 216 ΚΙΧΝΕ, ΤΟΥ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχία Πεζικού «Έβρου» / 4ο Επιτελικό 
Γραφείο / Τμήμα 1δ 

2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Α’ 147). 

3. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των 
Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 216 ΚΙΧΝΕ, του 
Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος 
Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, σύμφωνα με το 
Παράρτημα «Γ» της διακήρυξης και με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 
68 του Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 22 του 
Ν.4144/2013 και του Ν.4412/2016, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης. 

4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (85.000,00 
€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή 
πληροφοριών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ, ΣΤΓ 
1007, τηλέφωνο: 25510-62670. 

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

7. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική (pdf) μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, με αύξοντα αριθμό καταχώρισης: 53146. 

8. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 22 Μαρτίου 
2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ. 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 ΕΣΗΔΗΣ. 

9. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 28 Μαρτίου 2018, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. 

10. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, με βάση τη χαμηλότερη τιμή. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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11. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) 
έτους με δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον εξάμηνα. 

12. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 
χιλίων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (1370 €). 

 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 


