ΠΡΟ :

XVI M/K MΔΡΑΡΥΗΑ ΠΔΕΗΚΟΤ
«ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ»
4ν ΔΠΗΣΔΛΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ/2
Σειέθσλν: 25530 46420
Φ.600.163/1/40377
.222
Γηδπκόηεηρν, 16 Ηαλ 19
πλεκκέλα: 2 θύιια

Πίλαθαο Απνδεθηώλ
ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ:

Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο

ΧΕΣ:
α. Ν.Γ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο & Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ»
(ΦΔΚ Α’ 251)
β. Ν.2362/95 «Πεξί Γεµνζίνπ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ησλ Γαπαλώλ ηνπ
Κξάηνπο».
γ. Φ.800/133/134893/.3323/19 Ννε 2007/ΤΠΔΘΑ/ ΓΓΟΤ/ΓΟΗ
«Πεξί κεηαβίβαζεο νηθνλνκηθήο εμνπζίαο ησλ Τθππνπξγώλ Δζληθήο Άκπλαο ζε
Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ»
δ. Οη θαηά είδνο ηζρύνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ Δηδώλ
ε. ΚΣΠ «Κώδηθαο Σξνθίµσλ θαη Πνηώλ»
ζη.
Ν.4013/2011 «Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ)»
δ. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεµα Ζιεθηξνληθώλ Γεµ. πµβάζεσλ»
ε. Ν.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο –
δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»
ζ. Ν. 4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/2016,
η.Α΄)
αο γλσξίδνπκε όηη, ε Μεξαξρία ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζηα
ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ, πνπ ζα αθνξά ζηελ:
Αλάδεημε πξνκεζεπηή – σλ εηδώλ θπιηθείνπ πξνο θάιπςε αλαγθώλ ησλ ρεκαηηζκώλ θαη Μνλάδσλ ηεο ΠΔ ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ θαη ησλ Μνλάδσλ ηεο 50 Μ/Κ ΣΑΞ,
ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο:
α.

Κσδηθόο CPV:15810000-9.

β.

Κσδηθόο CPV:15811200-8.

γ.

Κσδηθόο CPV: 15811300-9.

δ.

Κσδηθόο CPV:15811510-4.

ε.

Κσδηθόο CPV:15812121-7.

ζη.

Κσδηθόο CPV:15812200-5.

δ.

Κσδηθόο CPV:15813000-0.
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-2Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπµε ζπλεµµέλα ηελ ππ’ αξηζ.
01/2019 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθό θείµελν
πξνο δεµνζίεπζε ζηνλ Σύπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζµό θαη παξαθαινύκε:
α. Σν Δζληθό Σππνγξαθείν γηα ηε δεµνζίεπζε ηνπ θεηµέλνπ ηεο πξνθήξπμεο, πνπ αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηνπ ππόςε δηαγσληζµνύ ζην ΦΔΚ (Σεύρνο
Γηαθεξύμεσλ Γεµνζίσλ πµβάζεσλ), ζύµθσλα µε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 6 ηνπ
Ν.2741/28-9-1999 (ΦΔΚ 199/99).
β. Σα Δπηµειεηήξηα, όπσο µεξηµλήζνπλ, ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα
γλώζε ηα µέιε ηνπο, µε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπµµεηνρή ζην
δηαγσληζµό θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεµµέλεο δηαθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο
αλαθνηλώζεώλ ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο, παξαθαινύκε γηα ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηε δηεύζπλζή µαο (XVI
M/K MΠ/4ν ΔΓ, ηξαηόπεδν «ΠΔΣΑΛΩΣΖ», Γηδπκόηεηρν, ΣΚ 68300).
γ.

Σηο εθεµεξίδεο:

(1) Να δεµνζηεύζνπλ ην ζπλεµµέλν θείµελν ηελ 22 Ιαν 19 θαη ζε
πεξίπησζε πνπ απηέο δελ θπθινθνξνύλ απηή ηελ εµέξα, ε δεµνζίεπζε λα γίλεη
ηελ επόµελε. Καηά ηε δεµνζίεπζε:
(α) Να ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνηρεία Νν 6 θαη µόλν ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ Νν 8.
(β) Οη ηίηινη ηεο δεµνζίεπζεο λα θαηαιαµβάλνπλ ρώξν όρη
αλώηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηι.
(γ) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο, δε ζα
ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά.
(2) Να εθδώζνπλ ηηκνιόγην, ζην όλνκα ηνπ Λ/ΥVI M/K MΠ. Γη’
απηό ην ιόγν, ζα απαηηεζεί ε απνζηνιή 3 θύιισλ ηνπ ηεύρνπο ηεο εθεµεξίδαο
όπνπ έγηλε ε δεµνζίεπζε, αλαιπηηθόο ινγαξηαζµόο, βεβαίσζε αξµόδηνπ πξαθηνξείνπ γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο θαη αξηζµόο ινγαξηαζκνύ γηα
ηελ θαηάζεζε ηνπ νθεηιόµελνπ πνζνύ.
Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε δηαθήξπμε (π.η.α.), παξαθαιείηαη λα ηελ αλαξηήζεη ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr.
Σέινο, ν Γήµνο Γηδπκνηείρνπ θαη ν Γήκνο Οξεζηηάδαο παξαθαινύληαη
λα αλαξηήζνπλ ηε ζπλεµκέλε δηαθήξπμε ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεώλ ηνπο, γηα
ηελ θαιύηεξε θαη επξύηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ησλ πόιεσλ.
Υεηξηζηήο ζέµαηνο: Τπιγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβόο, Δπηηειήο XVI
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-3M/K ΜΠ/4ν ΔΓ ηει.: 25530 46420.
Τπηγνο Βαζίιεηνο Παπαδόπνπινο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Τπιγόο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβόο
Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/2

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα
ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ, Καπνδηζηξίνπ 34 Αζήλα, TK 10432, ηει.210-5279000,
email: webmaster.et@et.gr, dds@et.gr
ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ, Αθαδεκίαο 7 ΣΚ 10671 Σει:
210 3387104 , (-106), Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr
ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ,
Δκπνξίνπ 5 ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ ΣΚ 68100, ΣΖΛ 2551035849, email: epimevro@otenet.gr
Δθεκεξίδα «Ζ ΓΝΩΜΖ», Σέξκα Αγ. Γεκεηξίνπ Αιεμ/πνιε, ΣΚ 68100,
ηει:2551024222-29888, Fax: 25510-80606, e-mail: gnomi@gnomionline.gr
Δθεκεξίδα «ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΘΡΑΚΖ», Eι. Βεληδέινπ 30 Αιεμ/πνιε, ΣΚ 68100, ηει.
2551026445-24734, fax 2551024445, e-mail: elthraki@otenet.gr
ΓHMO ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟΤ, Βαζ. Γεσξγίνπ & Οξθέσο 1 Γηδπκόηεηρν Έβξνο TK
68300 ηει. 2553050602-fax:24424, email: mayor@didymoteicho.gr. ,
info@didymoteicho.gr
ΓΖΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, Bαζ. Κσλ/λνπ 9 – 11 Οξεηηάδα ΣΚ 68200, ηει.
2552350300, email:mayor@orestiada.gr
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία
ΓΔ/ ΓΔΝΓΖ
Γ΄ /ΓΤΓΜ
XVI M/K MΠ/4ν - 7ν ΔΓ
IV TAΞΤΠ/ΓΔΜ
Λ/XVI M/K MΠ

./.

ΑΝΟΙΥΣΟ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ - ΧΝ ΠΡΟ ΚΑΛΤΦΗ ΑΝΑΓΚΧΝ ΕΙΔΧΝ
ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΧΝ ΥΗΜΑΣΙΜΧΝ- ΜΟΝΑΔΧΝ
ΣΗ ΠΕ XVI M/KΜΠ ΚΑΙ ΣΧΝ ΜΟΝΑΔΧΝ ΣΗ 50 Μ/Κ ΣΑΞ
Πποκήπςξη ςπ’ απιθ. 01/2019
1.

Αλαζέηνπζα αξρή: XVI M/K MΠ «ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟΤ»

2. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Αλνηρηφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν 4412/2016.
3. Αλάδεημε πξνκεζεπηή – σλ εηδψλ θπιηθείνπ: Κάιπςε αλαγθψλ ησλ
Σρεκαηηζκψλ θαη Μνλάδσλ ηεο ΠΔ ηεο XVI Μ/Κ ΜΠ θαη ησλ Μνλάδσλ ηεο 50 Μ/Κ
ΣΑΞ, ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο:
α.

Κσδηθφο CPV:15810000-9.

β.

Κσδηθφο CPV:15811200-8.

γ.

Κσδηθφο CPV: 15811300-9.

δ.

Κσδηθφο CPV:15811510-4.

ε.

Κσδηθφο CPV:15812121-7.

ζη.

Κσδηθφο CPV:15812200-5.

δ.

Κσδηθφο CPV:15813000-0.

4. Σπλνιηθή εθηηκψκελε αμία: Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ δε
δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη απφ ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνχλ κειινληηθά φπσο δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε θαη αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Η εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ
ησλ διακόζιερ σιλιάδερ εςπώ (200.000,00 €) πεξίπνπ εηεζίσο.
5. Γηεχζπλζε γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ ηε XVI M/K MΠ/4ν ΔΓ, Σηξαηφπεδν
«ΠΔΤΑΛΩΤΗ», Γηδπκφηεηρν, ΤΚ 68300, ηειέθσλν: 25530 46420, email:
16mkmp@army.gr.
6.

Φξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνχ :

α.
Ο διαγωνιζµόρ θα ππαγµαηοποιηθεί µε σπήζη ηηρ
πλαηθόπµαρ ηος Εθνικού ςζηήµαηορ Ηλεκηπονικών Δηµοζίων ςµβάζεων
(ΕΗΔΗ), µέζω ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ www.promitheus.gov.gr.
β.
Τν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί
ζε ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ΕΗΔΗ.
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γ.
Ωο θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, νξίδεηαη ε 22 Φεβ 19
(19:00), εµέξα Παξαζθεπή. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εµεξνµελίαο
θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεµα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία µέζσ
ηνπ ζπζηήµαηνο, βεβαηψλεηαη απηφµαηα απφ ην ζχζηεµα µε ππεξεζίεο
ρξνλνζήµαλζεο. Λνηπέο εµεξνµελίεο ζρεηηθέο µε ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζµνχ,
ζα γλσζηνπνηνχληαη απηφµαηα, µέζσ ηνπ ζπζηήµαηνο ηνπ ΕΗΔΗ.
δ.
ε πεπίπηωζη ηεσνικήρ αδςναµίαρ λειηοςπγίαρ ηος ΕΗΔΗ,
ή άλλος ανςπέπβληηος κωλύµαηορ, νθεηιφµελνπ ζε γεγνλφηα µε δπλάµελα λα
πξνβιεθζνχλ, ε Μεξαξρία ζα πξνρσξήζεη ζηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζµνχ ζε λέα
εκεξνκελία.
ε.
Τα πξνβιεπφµελα δηθαηνινγεηηθά απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, πνπ απαηηνχληαη θαη ζε έληππε µνξθή ζα ππνβιεζνχλ ζηελ XVI M/K MΠ/4o
ΔΓ :(Σηξαηφπεδν «ΠΔΤΑΛΩΤΗ», Γηδπκφηεηρν, ΤΚ 68300 ), σο εμήο:
(1) Γηθαηνινγεηηθά Τερληθήο Πξνζθνξάο, έσο ηελ Πέμπηη 28
Φεβ 19 θαη ψξα 09:00.
(2) Γηθαηνινγεηηθά Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, έσο ηελ Σπίηη 19
Μαπ 19 θαη ψξα 09:00.
(3) Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο φπσο ζα θαζνξηζηεί ζηελ ζρεηηθή δηαηαγή θαηαθχξσζεο.
ζη. Η απνζθξάγηζε (ειεθηξνληθή) ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
Σπµµεηνρήο -Τερληθή Πξνζθνξά», ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο XVI M/K
MΠ, Σπίηη 5 Μαπ 19 θαη ψξα 10:00.
δ.
Η απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά», ζα
πξαγµαηνπνηεζεί ζηα γξαθεία ηεο XVI M/K MΠ/4ν ΔΓ ηελ Σπίηη 26 Μαπ 19 θαη
ψξα 10:00.
7.
Κπιηήπιο καηακύπωζηρ θα είναι η σαµηλόηεπη ηιµή γηα ην ζχλνιν ησλ
πξντφλησλ ή κέξνπο απηψλ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» (Δηδηθνί φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ).
8.
Η ζπµβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνµεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, µε
δηθαίσµα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο έσο θαη 2 εμάµελα αθφµε, ππφ
πξνυπνζέζεηο.
9.

Τα έμνδα δεµνζίεπζεο ζα βαξχλνπλ ηελ ππεξεζία καο.

10. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο θαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ
χςνπο 2 % επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη πνζνχ
ηέζζεπιρ σιλιάδερ εςπώ (4.000,00 €). Ο κεηνδφηεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ζηε XVI M/K MΠ/4ν ΔΓ εγγπεηηθή επηζηνιή
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θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πνζνχ δέκα σιλιάδων εςπώ (10.000,00 €). Σε
πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε πέξαλ ηνπ ελφο κεηνδφηεο ην χςνο
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα επηκεξηζηεί αλαινγηθά γηα θάζε κεηνδφηε ζηελ θαηαθπξσηηθή δηαηαγή ηεο XVI M/K MΠ, ζχκθσλα κε ηα πνζνζηά επί ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ Πξνζζήθε «1» ηνπ παξφληνο
11.

Απνζηνιή ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ Διιεληθφ Τχπν, ηελ 21 Ιαν 2019.
Απφ ηε Σηξαηησηηθή Υπεξεζία

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Υπιγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβφο
Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/2

Υπηγνο Βαζίιεηνο Παπαδφπνπινο
Γηνηθεηήο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ
Yπ’ αριθ. 01/2019
Αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Σηξαηησηηθή Υπεξεζία φηη, ζα δηελεξγεζεί Αλνηρηφο
Γηαγσληζµφο, αλάδεημεο πξνκεζεπηή – σλ πξνο θάιπςε αλαγθψλ εηδψλ θπιηθείνπ
ησλ Σρεκαηηζκψλ θαη Μνλάδσλ ηεο ΠΔ XVI Μ/Κ ΜΠ θαη ησλ Μνλάδσλ ηεο 50 Μ/Κ
ΤΑΞ.
Κσδηθφο CPV:15810000-9.
Κσδηθφο CPV:15811200-8.
Κσδηθφο CPV: 15811300-9.
Κσδηθφο CPV:15811510-4.
Κσδηθφο CPV:15812121-7.
Κσδηθφο CPV:15812200-5.
Κσδηθφο CPV:15813000-0.
Κριηήριο καηακύρωζης θα είναι η χαµηλόηερη ηιµή γηα ην ζχλνιν ησλ πξντ
φλησλ ή κέξνπο απηψλ ηεο Πξνζζήθεο «1» ηνπ Παξαξηήκαηνο «Β» (Δηδηθνί φξνη ηνπ
δηαγσληζκνχ).
Η ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία εηεζίσο αλέξρεηαη ζηηο διακόζιες χιλιάδες
(200.000,00) επξψ πεξίπνπ.
Η ζπµβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνµεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, µε
δηθαίσµα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο έσο 2 εμάµελα αθφµε, ππφ πξνυπνζέζεηο.
.
Ο δηαγσληζµφο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξµαο ηνπ Δζληθνχ
Σπζηήµαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεµνζίσλ Σπµβάζεσλ (ΕΗΔΗ), µέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Ωο θαηαιεθηηθή εµεξνµελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ ζην ζχζηεµα, νξίδεηαη ε 22 Φεβ 19 (23:59).
Τν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ
ΕΗΔΗ.
Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δηαηίζεληαη απφ ηελ XVI Μ/Κ ΜΠ/4Ο ΔΓ, Σηξαηφπεδν «ΠΔΤΑΛΩΤΗ», Γηδπκφηεηρν ΤΚ 68300, ηειέθσλν: 25530 46420, email:
16mkmp@army.gr, θαζεµεξηλά µέρξη ηελ 14:00 Ω, πιελ Σαββάηνπ – Κπξηαθήο.
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Απφ ηε Σηξαηησηηθή Υπεξεζία
Υπηγνο Βαζίιεηνο Παπαδφπνπινο
Γηνηθεηήο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Υπιγφο (ΔΜ) Κσλζηαληίλνο Καλαβφο
Δπηηειήο 4νπ ΔΓ/2
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