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ΠΡΟΣ :                                      79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
                                       ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
                                        «ΜΥΚΑΛΗ» 
  Πίνακας Αποδεκτών                                4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
                                        Τηλ. (Εσωτ.): 22730-83621 
ΚΟΙΝ. :                                       Φ.600.163/3/14401  
                                        Σ.1013   
                                        Σάμος, 11 Μαρ 20 
                                        Συνημμένα: Ένα (1) Φύλλο 
 
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί –Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειο- 
  δοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Ειδών Κυλικείου) 

ΣΧΕΤ. : α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υ 
   πηρεσιών» 

                β. ΦΕΚ 68 Α΄/20 Μαρτίου 2020 (Κατεπείγοντα Μέτρα για την αντιμε-
τώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δη-
μόσιας διοίκησης). 

   
  1. Σας γνωρίζουμε ότι η 79 ΑΔΤΕ, θα προβεί στη διενέργεια συνο-
πτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στο σχε-
τικό, που θα αφορά στην προμήθεια:  
 
«Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονά-
δων και Υπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της 79 ΑΔΤΕ» 
 
  2. Μετά από τα παραπάνω σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ’ 
αριθ. 02/2020 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης), που αφορά 
στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε: 
 
   α. Την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και τους Δήμους Δυτικής 
και Ανατολικής Σάμου όπως αναρτήσουν τη συνημμένη προκήρυξη στους χώρους 
ανακοινώσεών τους, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
   β. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν 
ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύ-
τερη συμμετοχή σ’ αυτόν, για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητι-
κών στη διεύθυνσή µας (79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑ-
ΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ», Βαθύ 
Σάμου, ΤΚ 83100, email: str-79-adte-gep@army.gr). 
 
  3. Το ΓΕΣ/Δ3 στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλεί-
ται για την ανάρτηση της συνημμένης προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
  4. Η ΑΣΔΕΝ στην οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.) παρακαλεί-
ται για την ενημέρωση της. 
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 5. Αρμόδιος χειριστής θέματος είναι ο Ταγματάρχης (ΕΜ) Δημήτριος Βά-
σιλας, Τμηματάρχης 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/2ο Τμήμα, τηλέφωνο: 227340-83621, Fax: 
227360-27941, e-mail: d.i.vasilas@army.gr. 
 

 Ταξχος Δημήτριος Βακεντής 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 6,              ΤΚ: 
10671, 210 3387104, faj 210 3622320,  e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ, Κουντουριώτη 19, Σάμος, ΤΚ: 83100, φαξ 22730 22784  
email: samcci@otenet.gr 
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Αλέξη Αλέξη 1 & Δερβενακίων, Βαθύ Σάμου, ΤΚ 
83100,φαξ: 22730 80415  
Δήμος Δυτικής ΣΑΜΟΥ, Δημαρχείο Καρλόβασι Σάμου,                    ΤΚ: 83200, e-
mail: karlovasi@hol.gr 
Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, Πλατεία Δημαρχείου, Βαθύ Σάμου,           ΤΚ: 83100,  
e-mail: dimvath@otenet.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/Δ3 
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ-ΔΟΙ 
79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ-ΔΟΙ 
ΣΠ ΣΑΜΟΥ 
ΛΑΦ ΣΑΜΟΥ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- 

ΑΝΕΞ. ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ/79 ΑΔΤΕ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2020 
 
 1. Αναθέτουσα Αρχή: 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥ-
ΛΑΚΗΣ /4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ). 
 
 2. Είδος Διαγωνισμού: Συνοπτικός  ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός 
με κλειστές ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
 
 3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες 
των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων - Υπηρεσιών της ΠΕ/79 ΑΔΤΕ. 
 
 4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν 
δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυ-
νάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσω-
πικού, ανάγκες Μονάδων κτλ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 
πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (57.000,00 €) περίπου. Το υπόψη ποσό έχει υπολο-
γισθεί για προμήθεια ειδών κυλικείου για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης 
για χρονικό διάστημα δύο (2) τριμήνων. 
 
 5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(07:00 έως 15:00), από την 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «Ανθλγού (ΠΖ) Γεωργί-
ου Βασμανώλη», Βαθύ Σάμου, ΤΚ 83100, τηλέφωνο: 22730-3621 email: 
d.i.vasilas@army.gr. 
 
 6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:  
 
  α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σάμου την Τρίτη 
5 Μαϊου 2020. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυ-
ξης να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στη ΛΑΦ Σάμου την Τρίτη 5 Μαϊου, ενώ-
πιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 
  β. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Τρίτη 5 
Μαϊου 2020 και ώρα 10:00. Λοιπά όπως καθορίζονται στους γενικούς και ειδικούς 
όρους. 
 
 7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει αποκλειστικά η 
προσφορά της χαμηλότερης τιμής κατά είδος (χωρίς ΦΠΑ), σε ευρώ (€).  
 
 8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας ενός 
(1) έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον 
τρίμηνα. 
 
 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομί-
σουν, με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
ύψους χιλίων εκατόν σαράντα ευρώ (1.140,00 €). Ενώ ο μειοδότης, για υπο-
γραφή της σχετικής σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει στην 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ εγ-
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γυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού δύο χιλιάδων οκτακο-
σίων πενήντα ευρώ (2.850,00 €). Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επι-
στολές καθορίζονται στους γενικούς όρους του διαγωνισμού. 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 

 Ταξχος Δημήτριος Βακεντής 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
 

 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 

Α/Α ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
Εκδότης Εγγράφου- 
Αρμόδιος Χειριστής-

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Ταγματάρχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας, Τμηματάρχης 79 ΑΔΤΕ/4
Ο
 

ΕΓ/ΙΙ Τμήμα, τηλέφωνο: 22730-83621, Fax: 22730-27941, e-mail: 
d.i.vasilas@army.gr  

2 Τίτλος Ανάρτησης 

Προμήθεια Ειδών Κυλικείου για τις ανάγκες των Μονάδων – 
Ανεξάρτητων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης 
της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» 

3 
Ημερομηνία λήξης 

εμφάνισης της 
ανάρτησης 

30 Μαϊου 2020 

4 Κείμενο της ανάρτησης 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Υπ’ αριθ. 02/2020 

 
 Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα 
διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός, με ενσφράγιστες 
προσφορές, για την προμήθεια Ειδών Κυλικείου, για τις ανάγκες 
των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων - Υπηρεσιών της ΠΕ/79 
ΑΔΤΕ. 
 
 Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία 
προσδιορίζεται μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής, σε ευρώ (€) 
ανά είδος. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται 
στις πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (57.000,00€) περίπου, χωρίς 
ΦΠΑ. 
 
 Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι 
διάρκειας ενός ( 1) έτους, με δικαίωμα παράτασης της ισχύος της 
σύμβασης για δύο (2) επιπλέον τρίμηνα. 
 
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Σάμου, την 
Τρίτη 5 Μαϊου 2020 και ώρα 10:00. Τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, να υποβληθούν 
σε έντυπη μορφή στη ΛΑΦ Σάμου, ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας του Διαγωνισμού 
 
             Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η  
Τρίτη 5 Μαϊου 2020  και ώρα 10:00. 
 
            Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να 
προσκομίσουν, με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους χιλίων εκατόν σαράντα 
ευρώ (1.140,00 €). Ενώ ο μειοδότης, για υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης, οφείλει να προσκομίσει στην 79 ΑΔΤΕ/4

ο
 

ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 
δύο χιλιάδων οκτακόσιων πενήντα ευρώ (2.850,00 €). 
 
       Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την 79 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4o 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ», Βαθύ 
Σάμου, ΤΚ 83100), τηλέφωνο: 2273083621, email: 
d.i.vasilas@army.gr καθημερινά 07:00 – 15:00 πλην Σαββάτου - 
Κυριακής. 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 

5 Αριθμός ΑΔΑ  
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