
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

./. 

ΠΡΟΣ :       50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ«ΑΨΟΣ» 
  Πίνακας Αποδεκτών    4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/Iδ 
        Τηλεφ.: 826-5195 
ΚΟΙΝ.:       Φ.600.163/5/15463 
        Σ. 847 
        Σουφλί, 21 Μαρ 23 
        Συν.: Πίνακας Αποδεκτών 
 
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - ∆ιαγωνισμοί (∆ιενέργεια ∆ημόσιου Πλειοδοτικού 

∆ιαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Χώρου Εγκατάστασης 
Αυτόματων Πωλητών στα Στρατόπεδα ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ)  

 
ΣΧΕΤ.: α. Ν.4407/1929   

β. Π.∆. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί τρόπου ενέργειας υπό των  
   Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), Προμηθει- 
   ών, Μισθώσεων και Εκμισθώσεων εν γένει, Αγορών ή Εκποι- 
   ήσεων Ακινήτων, Εκποιήσεων Κινητών Πραγμάτων, ως και Ε- 
   κτελέσεως Εργασιών»   

γ. Π.∆. 34/1995 (ΦΕΚ Α’ 30) «Κωδικοποίηση ∆ιατάξεων Νόμων  
   περί Εμπορικών Μισθώσεων» 
  δ. Υ.Α. Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/20 Ιουν 2007 (ΦΕΚ Β΄ 999) «Περί 
   Καθορισμού της διαδικασίας  εκμισθώσεως ακινήτων  ιδιοκτη- 
   σίας ΤΕΘΑ», όπως έχει αυτή τροποποιηθεί με το ΦΕΚ τεύχος 
   Β’ 2282/11-06-2019 
  ε. ΓΚΤΕ∆/2009 «Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων  
   ∆υνάμεων 
  στ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών 
  ζ. ΠΓΕΣ-ΝΟΠ - 494 ΕΚ∆ 7η/2007/ΓΕΣ/∆ΕΜ «Τεχνικές  
   Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου»). 
  η. Φ.959.6/8/109851/Σ.8988/25 Ιουλ 22/∆΄ΣΣ/∆ΟΙ  
  θ. Φ.914.2/Γ/1278/Σ.254/16 Φεβ 23/ΥΠΕΘΑ/ΤΕΘΑ  
  ι. Φ.914.2/Γ/2136/Σ.437/15 Μαρ 23/ ΥΠΕΘΑ/ΤΕΘΑ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.01/2023 

 
Σας γνωρίζουμε ότι η Ταξιαρχία θα προβεί στη διενέργεια δημόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγιστές προσφορές για την ανάδειξη 
μισθωτή χώρου συνολικού εμβαδού 8,6152 τετραγωνικών μέτρων, με σκοπό την 
εγκατάσταση αυτόματων πωλητών πολλαπλών επιλογών (συσκευασμένων 
εδεσμάτων, εμφιαλωμένων νερών και διαφόρων κρύων χυμών/αναψυκτικών) στα 
Στρατόπεδα της ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ. 
 
  Ο διαγωνισμός αφορά στον κωδικό CPV: 4293300-5 «Αυτόματα 
μηχανήματα πώλησης», του κοινού λεξιλογίου δημοσιών συμβάσεων (CPV). 
 
  Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ 
αριθμ. 01/2023 προκήρυξη (περίληψη) της αντίστοιχης 01/2023 διακήρυξης, που 
αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε: 
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   Το ΓΕΣ/∆3 στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), για την 
ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
   Τα επιμελητήρια, όπως μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή. 
 
   Τους ∆ήμους Σουφλίου, ∆ιδυμοτείχου, Ορεστιάδας και 
Αλεξανδρούπολης να αναρτήσουν τη συνημμένη διακήρυξη στους χώρους 
ανακοινώσεών τους, για την καλύτερη και ευρύτερη ενημέρωση του κοινού των 
πόλεων. 
 
  ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 50 Μ/Κ ΤΑΞ, Στρδο 
«ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙ∆ΩΝΗ», Σουφλί, ΣΤΓ 915, ΤΚ 68400, τηλ 
2554045000, e-mail: tax50gep@gmail.com. 
 
  Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΒ) ∆ιαλεχτή 
∆ιαλεχτή Κατσανούδη, Βοηθός 50 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ/1δ, Τηλ. ΕΨΑ∆ 826-5195 και 
ΟΤΕ 2554045195, d.t.katsanoudi@army.gr. 
 
 
 Ταξχος Χρήστος Καραγκούνης 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς   
  
  
ΕΠΟΠ Λχίας (ΠB) ∆ιαλεχτή Κατσανούδη  

Βοηθός 4ου ΕΓ  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ      ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
∆ημοσίευση στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ       Η Προκήρυξη  
         υπ’αριθμ.01/2023 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,    Η Προκήρυξη  
Ακαδαμίας 6, ΤΚ:10671      υπ’αριθμ.01/2023 
e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ  Η Προκήρυξη  
Λ.∆ημοκρατίας 307 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΤΚ 68100,   υπ’αριθμ.01/2023 
 e-mail: epimevro@otenet.gr 
∆ΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, Βασ. Γεωργίου ΙΙ 180     Η Προκήρυξη 
Σουφλί ΈβροςΤΚ:68400,      υπ’αριθμ.01/2023 
 e-mail: dim@0890.syzefxis.gov.gr    
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1   Η Προκήρυξη 
∆ιδυμότειχο ΈβροςΤΚ:68300,     υπ’αριθμ.01/2023 
 e-mail: info@didymoteicho.gr  
∆ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ, Βασ. Κων/νου 9-11 Ορεστιάδα   Η Προκήρυξη 
ΤΚ:68200, e-mail: info@orestiada.gr    υπ’αριθμ.01/2023 
∆ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ, Λ. ∆ημοκρατίας 306    Η Προκήρυξη 
Αλεξ/πολη, ΤΚ:68132, e-mail: info@alexpolis.gr  υπ’αριθμ.01/2023 
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Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆3         Η Προκήρυξη 
          υπ’αριθμ.01/2023 
∆΄ΣΣ/Β2 - ∆ΟΙ        Η Προκήρυξη 
          υπ’αριθμ.01/2023 
50 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ        Η Προκήρυξη 
          υπ’αριθμ.01/2023 
ΤΕΘΑ           Η Προκήρυξη 
          υπ’αριθμ.01/2023 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Ε∆ΕΣΜΑΤΩΝ, 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΥΩΝ ΧΥΜΩΝ/ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ) 
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΗΣ 

ΠΕ/50 Μ/Κ ΤΑΞ. 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.01/2023 
 
 1. Εκμισθωτής: 50 Μ/Κ ΤΑΞ, Σουφλί 
 
 2. Είδος ∆ιαγωνισμού: ∆ημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, με 
έγγραφες σφραγιστές προσφορές, σύμφωνα με τα (α) έως (δ) σχετικά.  
 
 3. Αντικείμενο του ∆ιαγωνισμού: Η ανάδειξη μισθωτή χώρου συνολικού 
εμβαδού 8,6152 τ.μ., με σκοπό την εγκατάσταση 11 (κατ’ ελάχιστον) αυτόματων 
πωλητών πολλαπλών επιλογών (συσκευασμένων εδεσμάτων, εμφιαλωμένων 
νερών και διαφόρων κρύων χυμών/αναψυκτικών) στα Στρατόπεδα της ΠΕ/50 Μ/Κ 
ΤΑΞ. Κωδικός CPV: 4293300-5 «Αυτόματα μηχανήματα πώλησης». 
 
 4. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης συνολικού μηνιαίου μισθώματος: Ως 
ελάχιστη συνολική τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των 
διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (249,84 €), 
το οποίο προκύπτει με βάση το εμβαδόν των προς εκμίσθωση χώρων και την 
ελάχιστη κατά Στρατόπεδο καθοριζόμενη τιμή ανά τ.μ. 
 
 5. ∆ιεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από την 50 Μ/Κ ΤΑΞ, Στρδο «ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙ∆ΩΝΗ», 
Σουφλί, ΣΤΓ 915, ΤΚ 68400, τηλ 2554045000, e-mail: d.t.katsanoudi@army.gr. 
 
 6. Χρονικές Προθεσμίες ∆ιαγωνισμού:  
  
  α. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των γραπτών 
προσφορών ορίζεται η 11 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Μετά 
την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 
 
  β. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12 Απριλίου 
2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της 50 Μ/Κ ΤΑΞ (Στρδο 
«ΕΦ.ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙ∆ΩΝΗ», Σουφλί), από την Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού (Ε∆∆), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της 
διακήρυξης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων για την 
μίσθωση ακινήτων ΤΕΘΑ. 
 
 7. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάση του υψηλότερου προσφερόμενου συνολικού 
μηνιαίου αντιτίμου για την εγκατάσταση (κατ’ ελάχιστον) έντεκα (11) αυτόματων 
πωλητών πολλαπλών επιλογών (συσκευασμένων εδεσμάτων, εμφιαλωμένων 
νερών και διαφόρων κρύων χυμών/αναψυκτικών). 
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 8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας δύο (2) 
ετών με δυνατότητα παράτασης δύο (2) εξαμήνων, μονομερώς, εφόσον αυτές 
ενεργοποιηθούν, κατόπιν απόφασης του Εκμισθωτή. 
 
 10. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
προσκομίσουν με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 
διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (249,84 €). 
 
 

Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
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