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ΠΡΟ : 96 ΑΝΩΣΔΡΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

 ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΗ 
               Πίλαθαο Απνδεθηώλ «ΥΙΟ» 

 4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙδ 

                 Σει.(Δζση.) 4242 

ΚΟΙΝ. :  Φ.600.163/81/49714 

 . 4616 

 Υίνο, 25 Οθη 18 

 πλεκκέλα: Μία (1) Πξνθήξπμε  
Γηαγσληζκνύ 

 

ΘΕΜΑ :  πκβάζεηο – Γηαγσληζκνί  

ΥΕΣ:    Ν. 4412/2016 

 
     αο γλσξίδνπκε  όηη, ε 96  ΑΓΣΔ ζύκθσλα µε  ηα θαζνξηδόκελα ζην ζρε-

ηηθό, ζα πξνβεί  ζηε δηελέξγεηα  κεηνδνηηθνύ  δηαγσληζκνύ, πνπ αθνξά ζηελ: 

 
 «ππομήθεια εμθιαλυμένος νεπού για κάλςτη ηυν αναγκών ηος 
ζςζζιηίος ηυν Μονάδυν ηηρ 96 ΑΔΣΕ» 
 
   Μεηά από ηα παξαπάλσ ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηελ ππ΄αξίζκ 
13/2018 πξνθήξπμε  πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό . 
     
  Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΗ, ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), παξαθαιεί-
ηαη γηα ηελ αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηελ ηζηνζειίδα  www.army.gr. 
 
   Παξαθαινύκε ην Δπηκειεηήξηνπ Υίνπ γηα ηελ αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο 
ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ Τπεξεζηώλ ζαο, κε ζθνπό ηελ όζν δπλαηή επ-
ξύηεξε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό. 
 
   Δπηπιένλ ν Γήκνο θαη Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Υίνπ παξαθαινύληαη γηα 
ηελ αλάξηεζε ηεο πξνθήξπμεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπο, γηα ηελ θαιύ-
ηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ηεο πόιεο. 
 
   Υεηξηζηήο ζέκαηνο Αλρεο (ΔΜ) Ισάλλεο Κνπθνπθίθαο , 96 ΑΓΣΔ/4

ν
 ΔΓ 

ηει 2271084242. 
 
 

 Σαμρνο  Παλαγηώηεο Κηκνπξηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Γηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο           

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΙIδ  

 
 

 
 
 

http://www.army.gr/
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΥΙΟΤ  
Φηιίππνπ Αξγέληε 8,  ΣΚ 82100  
Σει 22710-44330 θαμ 22710-44332 
e-mail: epimelit@otenet.gr 
 
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα  Υίνπ – Γηεύζπλζε Αλάπηπμεο /Σκήκα Δκπνξίνπ 
Ναπάξρνπ Κνπληνπξηώηε 16, ΣΚ 82100  

Σει 2271352310 θαμ 2271352322 
 
Γήκνο Υίνπ  
ηει 2271350825 θαμ 2271350859 
 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 
ΓΔ/ΓΔΝΓΗ 
ΑΓΔΝ/ΓΔΜ 
96 ΑΓΣΔ/4νΔΓ/ΙΙδ - ΓΟΙ 
ΛΔΘ ΥΙΟΤ 
Π ΥΙΟΤ 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΤ ΝΕΡΟΤ  

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΤΙΣΙΟΤ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗ 96  ΑΔΣΕ 

Πποκήπςξη ςπ' απιθμ. 13/2018 
  
 1.   Αλαζέηνπζα Αξρή: 96 ΑΝΩΣΔΡΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΑΓΜΑΣΩΝ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΗ/4

Ο
 ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ (96 ΑΓΣΔ/4

Ο
 ΔΓ) 

 
 2. Δίδνο Γηαγσληζκνύ: πλνπηηθόο δηαγσληζκόο κε γξαπηέο ελζθξάγη-
ζηεο πξνζθνξέο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 
 
 3. Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ : Πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ λεξνύ γηα θά-
ιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζπζζηηίνπ ησλ Μνλάδσλ ηεο 96 ΑΓΣΔ. 
 
 4. πλνιηθή εθηηκώκελε αμία: Η εθηηµώµελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα 

αλέξρεηαη ζε πελήληα ρηιηάδεο επξώ (50.000,00 €) πεξίπνπ. Οη πνζόηεηεο ησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ δελ δύλαηαη λα ππνινγηζηνύλ κε αθξίβεηα θαζόζνλ εμαξηώ-
ληαη από ιόγνπο κε δπλάκελνπο λα πξνβιεθζνύλ κειινληηθά, όπσο δήηεζε πξν-
τόλησλ, επάλδξσζε – αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. 
 

 5. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε σαμηλόηε-

πη ηιμή. 
 

6.     Γηάξθεηα ζύκβαζεο : Η ζπκβαηηθή  ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα 
είλαη δηάξθεηαο ελόο (1) έηνπο, µε δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο 
κέρξη 6 κήλεο κνλνκεξώο από ηελ ππεξεζία θαη κέρξη αθόκε 6 κήλεο, κε ζύκθσ-
λε γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ, κε ηηο ίδηεο ηηκέο θαη όξνπο. 
 
 7. Υξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ δηαγσληζκνύ: 
    

α. Σα πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά από ηνπο όξνπο ηεο δηαθή-
ξπμεο, λα ππνβιεζνύλ  ζε έληππε  µνξθή ζηα  γξαθεία  ηεο 96 Α∆ΣΔ/4

Ο
 ΔΓ  

(ηξαηόπεδν «ΓΚΙΑΛΑ», Υίνο, ΣΚ  82132). Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξώλ ε Πέμπηη 08 Νοε 2018 και ώπα 10:00. 
  

  β. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ΛΔΘ Υίνπ,  ηην Πέ-

μπηη 08 Νοε 2018 και ώπα 10:00. 
 
  γ. Λνηπά όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο. 
  
 8. Δγγπεηηθή επηζηνιή : Οη ζπκκεηέρνληεο ζην  δηαγσληζκό είλαη  ππν-
ρξεσκέλνη λα πξνζθνµίζνπλ  εγγπεηηθή  επηζηνιή ζπµµεηνρήο  ζην δηαγσληζµό 
θαζώο θαη εγγπεηηθή  επηζηνιή   θαιήο   εθηέιεζεο  ηεο ζύµβαζεο, ζύκθσλα κε ηα 
θαζνξηδόκελα  ζηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
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 9.  Λνηπέο πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώ-
ξεο (07:00 έσο 15:00), από ηελ 96 ΑΓΣΔ/4ΔΓ, ηξαηόπεδν «ΓΚΙΑΛΑ», Υίνο, ΣΚ 
82132, ηειέθσλν 271084242, Fax: 2271027400, Αλρεο (ΔΜ) Ισάλλεο Κνπθνπθί-
θαο. 
 
 

                                  Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
    
 
 

 Σαμρνο  Παλαγηώηεο Κηκνπξηδήο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν               Γηνηθεηήο 

  

  

Αλζιγνο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Βαγγειάηνο           

              Σκρεο  4
νπ

 ΔΓ/ΙIδ  

 
 
 




