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ΠΡΟΣ :  XVI M/K MΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 
 Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
  Τηλέφ.: 25530 46420 
ΚΟΙΝ.  :  Φ.600.163/30/31464 
  Σ.3408 
  Διδυμότειχο, 03  Αυγ 21 
  Συνημμένα: 1 φύλλο 
 
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις 
 
ΣΧΕΤ.:  α.  Ν.Δ 721/70  «Περί  Οικονομικής  Μέριμνας &  Λογιστικού των Ε.Δ» 
(ΦΕΚ Α’ 251) 
   β.  Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 
Κράτους». 
   γ.  Φ.800/133/134893/Σ.3323/19  Νοε 2007/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
«Περί  μεταβίβασης  οικονομικής  εξουσίας  των  Υφυπουργών Εθνικής  Άμυνας σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων» 
     δ.  Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 
     ε.   Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημ. Συμβάσεων» 
         στ.    Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  επο-
πτείας – δημόσιο λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις» 
          ζ.   Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-
ρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/2016, 
τ.Α΄) 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 05/2021 
 
Σας γνωρίζουμε ότι, η Μεραρχία θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δη-

μόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 117 
του (ζ) σχετικού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο                  
κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βά-
ση την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή εγκατάστασης αυτομάτων 
πωλητών θερμών και ψυχρών ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημέ-
νων ειδών (τροφίμων, εμφιαλωμένων νερών και χυμών) και αναψυκτικών, προς       
κάλυψη αναγκών των Σχηματισμών και Μονάδων στην ΠΕ XVΙ Μ/Κ ΜΠ και        
50 Μ/Κ ΤΑΞ. 

 
Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 

05/2021 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης 05/2021 διακήρυξης), που αφορά 
στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε: 

 
Το ΓΕΣ/Δ3 στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), για την ανάρτησή 

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 στο διαγωνισμό. 
 

Τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας να αναρτήσουν τη 
συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την καλύτερη και 
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ευρύτερη ενημέρωση του κοινού των πόλεων. 
 
Τις εφημερίδες «Η ΓΝΩΜΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ»: 
 
 1.    Να δημοσιεύσουν το συνημμένο κείμενο την 04 Αυγούστου 

2021 ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, στο αμέσως επόμενο φύλλο . Κατά τη δημοσίευ-
ση: 

 
  α. Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και μόνο σε περί-

πτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8. 
 
  β. Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι 

ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
 
  γ. Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης, δε θα 

υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 
   2.     Να εκδώσουν τιμολόγιο, στο όνομα του ΛΣ/ΧVI M/K MΠ. Γι’ αυτό 

τον λόγο, θα απαιτηθεί η αποστολή 3 φύλλων του τεύχους της εφημερίδας όπου 
έγινε η δημοσίευση, αναλυτικός λογαριασμός, βεβαίωση αρμόδιου πρακτορείου 
για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας και αριθμός λογαριασμού για την κα-
τάθεση του οφειλόμενου ποσού. 

 
Διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: XVI M/K ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο 

«ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο , ΣΤΓ 1025, ΤΚ.68300, τηλέφωνο: 25530 46420 
email: 16mkmp@army.gr. 

 
Στοιχεία επικοινωνίας – επαφής: Ανχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης, 

Επιτελής XVI M/K ΜΠ/4ο ΕΓ τηλ.: 25530-46420, 16mkmp@army.gr. 
 

 Υποστράτηγος Αναστάσιος Αλεξιάδης 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 

Διοικητής 
 

Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Στέργιος Μελιδονιώτης  
Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/2  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 6 ΤΚ 10671, email: 
keeuhcci@uhc.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ,  
Λ. Δημοκρατίας 307 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  ΤΚ 68100, email: epimevro@otenet.gr 
ΔHMOΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου & Ορφέως 1 Διδυμότειχο Έβρος TK 
68300,email: mayor@didymoteicho.gr., info@ didymoteicho.gr 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, Bασ. Κων/νου 9 – 11 Ορεστιάδα ΤΚ 68200, email: 
mayor@orestiada.gr  
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Εφημερίδα «Η ΓΝΩΜΗ», Τέρμα Αγ. Δημητρίου Αλεξ/πολη, ΤΚ 68100,  
e-mail: gnomi@gnomionline.gr. 
Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ», Eλ. Βενιζέλου 30 Αλεξ/πολη, ΤΚ 68100,  
e-mail: elthraki@otenet.gr. 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ Δ3 
Δ΄ ΣΣ/ΔΥΔΜ-ΔΟΙ 
XVI M/K MΠ/4o ΕΓ-ΔΟΙ 
ΤΕΘΑ 
ΛΣ XVI Μ/Κ ΜΠ 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΡΟΦΙΜΩΝ,  ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΧΥΜΩΝ) 
ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕ/ΧVI M/K MΠ ΚΑΙ 50 Μ/Κ ΤΑΞ 
 

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 05/2020 
 

 1. Αναθέτουσα αρχή: XVI M/K MΠ/«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ» 
 

2. Είδος Διαγωνισμού : Ανοιχτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με ενσφράγι-
στες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Άρθρο 117). 
 

3. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: εγκατάσταση αυτόματων πωλητών θερ-
μών - κρύων ροφημάτων στιγμιαίας παρασκευής, τυποποιημένων ειδών (τροφί-
μων, εμφιαλωμένων νερών - χυμών) και αναψυκτικών, προς κάλυψη αναγκών των 
Σχηματισμών και Μονάδων ΠΕ/ΧVI M/K MΠ και 50 Μ/Κ ΤΑΞ, με βάση την υψηλό-
τερη προσφερόμενη τιμή μισθώματος για τα μηχανήματα. Κωδικός CPV: 
42930000-4. 
 

4. Συνολική εκτιμωμένη αξία: Το σύνολο των μισθωμάτων δε δύναται να 
υπολογιστεί με ακρίβεια, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προ-
βλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση μηχανημάτων, σύμφωνα με την επάνδρωση, 
τις ανάγκες των Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α., θα ανέρχεται 
στο ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων ογδόντα ευρώ (28.080,00 €) ετησίως. 

 
5. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από τη XVI M/K MΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, 
τηλέφωνο: 25530 - 46420, email: 16mkmp@army.gr. 
 

6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού : 
 
 α. Οι προμηθευτές που προτίθενται να συμμετάσχουν στο διαγωνι-

σμό οφείλουν μέχρι την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2021 να αποστείλουν σχετική 
επιστολή δηλώνοντας την επιθυμία συμμετοχής τους στη Δνση XVI M/K ΜΠ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΠΕΤΑΛΩΤΗ», Διδυμότειχο, ΤΚ 68300, προκειμένου μέχρι την ημε-
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να διεξαχθεί έλεγχος – επιθεώρηση των ε-
γκαταστάσεων της επιχείρησης από αρμόδια επιτροπή της Στρ. Υπηρεσίας (εφό-
σον απαιτείται). Τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής των υποψη-
φίων στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 
 β. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων προσφορών, 

ορίζεται η Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 14:00. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προ-
σφοράς για συμμετοχή στο διαγωνισμό.  
 
  γ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και αποσφράγισης όλων των 
προσφορών: Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 και ώρα 10:00 στην Έδρα της XVI M/K ΜΠ (1ος 
Όροφος, Γραφείο 18). 
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7. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η υψηλότερη προσφερόμενη τιμή 
μισθώματος, για τα μηχανήματα που πρόκειται να εγκατασταθούν. 

 
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή, θα είναι διάρκειας ενός (1) 

έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για ένα (1) εξάμηνο. 
 

9. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 

10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομί-
σουν με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους πεντακοσίων 
εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτών  (561,60 €). 
 

11. Αποστολή της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, την 04 Αυγούστου 
2021. 
 

    Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
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