
ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ  
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
(Περίληψη υπ΄ αριθμ. 09/2021 Διακήρυξης Διαγωνισμού)    

 

 Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός 
Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών 
(κηπευτικά – αλιεύματα - κρέατα) για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων - 
Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας. 
 
 Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
 
 Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας δύο (2) ετών, με 
δικαίωμα παράτασης της ισχύος της σύμβασης κατά ένα (1) επιπλέον έτος  με 
ημερομηνία έναρξης όχι πριν την 11 Φεβρουαρίου 2022. 
 
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδι-
κτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 14:00 μμ. 
 
 Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης αναρτήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) 
στη διαδικτυακή πύλη, www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ με Αριθμό ΑΔΑΜ : 
21PROC009447285 και ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό: 142165 
 
 Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, στη διεύθυνση: 
Στρατόπεδο «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ», Καλαμαριά Θεσσαλο-
νίκης, ΒΣΤ 903, (ΤΚ 55133), τηλ.: 2310-025249, e-mail: str-meryp-4o-
eg_d@army.gr, καθημερινά πλην Σαββάτου - Κυριακής, μέχρι 14:00 Ω. 
 
 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:str-meryp-4o-eg_d@army.gr
mailto:str-meryp-4o-eg_d@army.gr


 

./. 

ΠΡΟΣ:       ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
        4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/4 
  Πίνακας Αποδεκτών    Τηλ. (Εσωτ.) 5249 
ΚΟΙΝ.:       Φ.600.163/6/46584 
        Σ. 5681 
        Θεσσαλονίκη, 29 Οκτ 21 
        Συνημμένα: 1 Προκήρυξη 
 
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών)  
 
ΣXET.: α. Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 

ΕΔ» (ΦΕΚ Α΄251) 
 β. Ν.2690/1999 Περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 45/1999, τ. Α΄)   
 γ. Ν.Δ.Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ Περί Μεταβίβασης Οικονομικής 

Εξου-σίας  (ΦΕΚ 2300/2008, τ. Β΄) 
 δ. ΚΥΑ 2/82452/0020/2008 «Καθορισμός Τιμής Δημοσιευμάτων 

στον Τύπο» (ΦΕΚ 2441/2-12-2008, τ Β΄) 
 ε. Ν.3861/10 περί «Ενίσχυσης της Διαφάνειας με την 

Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των 
Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 
112/2010, τ. Α΄)   

 στ. Ν.4013/2011 Περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημο-σίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (ΦΕΚ 204/2011, τ. Α΄) 

 ζ. Ν.4155/2013 Περί «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων & Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 120/2013, τ 
Α΄)  

 η. Ν.4412/2016 Περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/2016, τ. Α΄), όπως 
Τροποποιήθηκε και Ισχύει 

 θ. Φ.600.163/4/45509/Σ.5618/25 Οκτ 21/ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ 
(ΑΔΑ:Ψ9ΤΧ6-Κ6Θ ΑΔΑΜ: 21PROC009447285 

 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος αφο-
ρά στην προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα - κρέατα) για τις 
ανάγκες των Στρατιωτικών Μονάδων - Υπηρεσιών της Φρουράς Ν. Λάρισας. 
 
 2. Κατόπιν των παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα προκήρυξη 
(περίληψη της αντίστοιχης 10/2021 διακήρυξης), η οποία αφορά στον εν λόγω 
διαγωνισμό και παρακαλούμε: 
 
  α. Το επιμελητήριο, για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του, 
με σκοπό την κατά το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
 
  β. Την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», για τη δημοσίευση του 
συνημμένου κειμένου, την Δευτέρα 01 Νοεμβρίου 2021 και σε περίπτωση που 
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αυτό δεν είναι εφικτό, η εν λόγω δημοσίευση να γίνει στο αμέσως επόμενο φύλλο. 
Κατά τη δημοσίευση:  
 
   (1) Να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά επτά (7) στιγμάτων 
και με διάστιχο 8,5 στιγμών.  
 
   (2) Oι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι 
ανώτερο των 10 χιλιοστόμετρων, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλιοστο-
μέτρων. 
 
   (3) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 
   (4) Να εκδώσει τιμολόγιο, στο όνομα «Λόχος Στρατηγείου/ 
ΜΕΡΥΠ». Για το λόγο αυτό απαιτείται να αποσταλούν, 2 τεύχη της εφημερίδας 
στην οποία έγινε η δημοσίευση, αναλυτικός λογαριασμός, βεβαίωση αρμόδιου 
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας και αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού, για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού. 
 
 3. Το ΓΕΣ/Δ3(ΔΕΝΔΗΣ), προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), 
παρακαλείται για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
 4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 5. Στοιχεία επικοινωνίας - επαφής: Λοχαγός (ΠΒ) Ευδόκιμος 
Γιαρισκάνης, Επιτελής ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ, τηλ.: 2310-025249, φαξ: 2310-025277, 
e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr. 
 
 
     Υποστράτηγος Δημοσθένης Κωστόπουλος 
 Ακριβές Αντίγραφο                                        Διοικητής 
 
 
Λοχαγός (ΠΒ) Ευδόκιμος Γιαρισκάνης 
  Επιτελής 4ο ΕΓ/4 
 

 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, 

Παπακυριαζή 44,  ΤΚ 41222, Λάρισα, e-mail: info@larissa-chamber.gr  

Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»  

e-mail: dtp@eleftheria.gr    

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ) 
1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ/Β2 - ΔΟΙ 
ΜΕΡΥΠ/4ο ΕΓ - ΔΕΜ - ΔΟΙ  
ΛΣ/ΜΕΡΥΠ 
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