
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

ΠΡΟΣ :                         485 ΤΑΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ  
           4ο Γραφείο 

 Πίνακας  Αποδεκτών                                       Τηλεφ.  3505  
ΚΟΙΝ  :                        Φ.600/35/2270       
                         Σ. 372 
                         Λάρισα, 20 Mάι 20 
                                                   Συνηµµένα: 1 Προκήρυξη 
    
 
ΘΕΜΑ : ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (∆ηµοσίευση Περίληψης ∆ιακήρυξης Συνοπτικού  
  ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Ειδών Σάντουιτς και Τοστ) 
  
ΣΧΕΤ : Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 
   
 1. Σας γνωρίζουµε ότι, το 485 Τ∆Β, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, για την προµήθεια 
Ειδών Σάντουιτς και Τοστ, για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – 
Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας. 
 
 2. Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα, την υπ’ αριθµ 
2/2020 Προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης ∆ιακήρυξης) και παρακαλούµε 
όπως µεριµνήσετε για: 
 
  α. Την έγκαιρη ενηµέρωση των µελών σας. 
 
  β. Την τοιχοκόλληση της προκήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεών σας. 
 
  γ. Την αποστολή των αποδεικτικών τοιχοκόλλησης στην ∆ιεύθυνση:  
«Στρατόπεδο Στγου Νικολάου Πλαστήρα», Ηρ. Πολυτεχνείου και Καραθάνου, 
Λάρισα, ΣΤΓ 931, υπόψη 485 Τ∆Β/4ο Γραφείο.  
 
  3. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), 
παρακαλείται για την ανάρτηση της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr . 
 
 4. Χειριστής θέµατος: Τχης (∆Β) ∆ηµήτριος Λόκας, τηλέφωνο επικοινωνίας 
2410-993505, email: s.plastira.cis@gmail.com .  

 
 
 

 
  Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

   
 
Τχης (∆Β) ∆ηµήτριος Λόκας 
  Αξκός 4ου Γραφείου 
 
 

     Ανχης (∆Β)  Γεώργιος Καρπέτας   
        ∆ιοικητής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος  
Ακαδηµίας 7, Αθήνα, ΤΚ 10671,  
e-mail:keeuhcci@uhc.gr 
Εµπορικό Επιµελητήριο Τρικάλων 
Βενιζέλου 1 Τ.Κ 42100 , Τηλ 2431027493 
email: info@trikala-chamber.gr 
Εµπορικό Επιµελητήριο Λάρισας 
Παπακυριαζή 44 ΤΚ 41222, Τηλ 2410255388 
email: info@larissa-chamber.gr 
Εµπορικό Επιµελητήριο Καρδίτσας 
Ηρώων Πολυτεχνείου 3, ΤΚ 43100, Τηλ 2441022301 
email: info@karditsacci.gr 
Εµπορικό Επιµελητήριο Mαγνησίας 
email: info@cci-magnesia.gr  
Αποδέκτες προς Πληροφορία  
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/Β2 
485 Τ∆Β 
ΚΕΝΟΚ 
ΣΠ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

                                 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
485 ΤΑΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ – ΤΟΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 

– ΚΨΜ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 

 
 1. Αναθέτουσα αρχή:  1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/Β2 
 
 2. Μονάδα ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: 485 ΤΑΓΜΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 
   
 3. Είδος ∆ιαγωνισµού: Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
 4. Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού: προµήθεια ειδών σάντουιτς και τοστ, για τις 
ανάγκες των Μονάδων – Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας, όπως στον 
παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙ∆Η ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

1   
∆ιάφορα Είδη 
Σάντουιτς - Τοστ  

Τοστ µε ζαµπόν, τυρί γκούντα - 
τσένταρ, βούτυρο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.332,03€ 

Τοστ µε γαλοπούλα, τυρί γκούντα- 
τσένταρ, µαγιονέζα 

Σάντουιτς σε ψωµάκι µε ζαµπόν,  
τυρί γκούντα- τσένταρ, βούτυρο 

Σάντουιτς σε ψωµάκι µε γαλοπούλα, 
τυρί γκούντα- τσένταρ, µαγιονέζα 
Σάντουιτς σε ψωµάκι µε καπνιστή 
µπριζόλα, τυρί γκούντα - τσένταρ 

και σως 
Σάντουιτς σε ψωµάκι µε σαλάµι 

µπύρας, τυρί γκούντα - τσένταρ και 
σως 

Σάντουιτς σε ψωµάκι µε κοτόπουλο, 
τυρί γκούντα - τσένταρ και σως  

µουστάρδα 
Σάντουιτς  σε ψωµάκι ολικής 
αλέσεως µε γαλοπούλα, τυρί 
γκούντα - τσένταρ και τυρί 

Φιλαδέλφεια 
Σάντουιτς  σε ψωµάκι ολικής 
αλέσεως πολύσπορο µε 

γαλοπούλα, τυρί γκούντα - τσένταρ 
και τυρί Φιλαδέλφεια 
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 5. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Οι ποσότητες των προσφερόµενων ειδών, 
δε δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν µελλοντικά, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδας κ.λπ. Η 
ετήσια εκτιµώµενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε δεκαέξι χιλιάδες 
τριακόσια τριάντα δύο ευρώ και τριών λεπτά (16.332,03€). 
 

 6. ∆ιεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή 
πληροφοριών καθώς και αναλυτική διακήρυξη και τεχνικές προδιαγραφές, τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το 485 Τ∆Β, Στρδο «Στγου Νικολάου Πλαστήρα», 
οδός Ηρ. Πολυτεχνείου και Καραθάνου, ΤΗΛ. 2410-993505  FAX: 2410-532036 
και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ,  
https://https. plastira cis @ g.mail .  
  
 7. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού: 
 
  α. Προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου 
δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιοµηχανιών – βιοτεχνιών Ειδών Κυλικείου – 
Συσσιτίου  που προτίθενται να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό, ορίζεται το 
αργότερο µέχρι την Πέµπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 (Προσθήκη «1» & 
«2» του Παραρτήµατος «Α» των Γενικών Όρων). 
 
  β. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο 485 Τ∆Β (Στρατόπεδο «Στγού 
Νικολάου Πλαστήρα» - Λάρισα) την ∆ευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, παρουσία των 
ενδιαφεροµένων ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους εφόσον το 
επιθυµούν. Τυχόν προσφορές που θα αποσταλούν ταχυδροµικά από τους 
υποψηφίους, να περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη 
ηµέρα υποβολής των προσφορών του υπόψη διαγωνισµού ήτοι Παρασκευή 19 
Ιουνίου  2020 και ώρα 14:00.  
 
 8. Στις περιπτώσεις, που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά 
αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 (ή είναι εκπρόθεσµες) δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 
 9. Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας θα αποτελέσει η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, µόνο βάσει τιµής των προς 
προµήθεια ειδών κάβας. 
 
 10. Η Κατακύρωση τελεί υπό την έγκριση του ∆κτή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-
OHQ. 
 
 11. Η υπογραφθείσα σύµβαση θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε δικαίωµα 
µονοµερούς παράτασης από την Υπηρεσία µέχρι 1 επιπλέον έτος. 
 

                                                Από το 485 Τ∆Β 
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