
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
    

ΠΡΟΣ :      88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
       «ΛΗΜΝΟΣ» 
  Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
       Τηλ. (Εσωτ.): 22540-85243 
ΚΟΙΝ. :      Φ.600.163/13/44811 
       Σ.1489 
       Μύρινα, 22 Απρ 21 
       Συνημμένα: Ένα (1) Φύλλο 
 
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Μειοδο- 
  τικού Διαγωνισμού Προμήθειας Νωπών Οπωρολαχανικών) 

ΣΧΕΤ. : Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη- 
  ρεσιών» 
     
  Σας γνωρίζουμε ότι η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προβεί στη διενέρ-
γεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα 
στο σχετικό, για την προμήθεια «Νωπών οπωρολαχανικών για τις ανάγκες του 
συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Περιοχής Ευθύ-
νης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης» 
 
  Κατόπιν αυτού σας αποστέλλουμε συνημμένα, την υπ’ αριθ. 02/2021 
προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης), αναφορικά με τον εν λόγω δι-
αγωνισμό και παρακαλούμε: 
 
  α. Την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, τον Δήμο Λήμνου και το ΣΠ 
Λήμνου, όπως αναρτήσουν τη συνημμένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώ-
σεών τους, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
  β. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Συνδέσμους όπως μεριμνήσουν 
για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους, µε σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύ-
τερη συμμετοχή των στον εν λόγω διαγωνισμό, για την τοιχοκόλληση της συνημ-
μένης προκήρυξης - δημοσίευσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων τους, καθώς και την 
αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στη διεύθυνσή µας (88 ΣΤΡΑΤΙΩ-
ΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ», Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, e-mail: str-88sdi-gep@army.gr και 
sdi88str@gmail.com ). 
 
  Η ΑΣΔΕΝ, προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.), παρακα-
λείται για την ενημέρωσή της. 
 
  Το ΓΕΣ/Δ3, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.), παρακα-
λείται για την ανάρτηση της συνημμένης προκήρυξης στην ιστοσελίδα 
www.army.gr. 
 
  Αρμόδιος χειριστής θέματος είναι ο Ταγματάρχης (ΕΜ) Ευστράτιος 
Κυριακός, Τμηματάρχης 88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ/3ο Τμήμα, τηλέφωνο: 22540-85243, Fax: 
22540-24520, e-mail: e.n.kyriakos@army.gr. 

 Ταξίαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  

Τχης (ΕΜ) Ευστράτιος Κυριακός  
            Τμχης 4ου ΕΓ/3  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΣΠ ΛΗΜΝΟΥ  
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, e-mail: 
keeuhcci@uhc.gr 
Επιμελητήριο Λέσβου, Π. Κουντουριώτου 71, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100, e-mail: 
info@lesvos-chamber.com 
Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Λ. Δημοκρατίας, Μύρινα, ΤΚ 81400, e-mail: 
lemnos@lemnos.gr 
Δήμος Λήμνου, Πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Λιμάνι Μύρινας, ΤΚ 81400, e-mail: 
dlimnou@gmail.com  
Αποδέκτες για Πληροφορία  
ΓΕΣ/Δ3 
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ – ΔΟΙ  
88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ – ΔΟΙ 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
4Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ  

ΜΟΝΑΔΩΝ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ 
88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
Προκήρυξη 02/2021 

(περίληψη της αντίστοιχης Διακήρυξης) 
 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: 88 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ (88 ΣΔΙ/4ο ΕΓ). 
 
 2. Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, σύμφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016.  
 
 3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών οπωρολαχανικών για τις 
ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της ΠΕ/88 ΣΔΙ. 
 
 4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών 
δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από παράγο-
ντες μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ανάγκες Μονάδων κτλ. 
Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ 
(132.000,00 €) περίπου, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(07:00 έως 15:00), από την 88 ΣΔΙ/4Ο ΕΓ, Στρατόπεδο «Ναυάρχου Π. Κουντου-
ριώτη», Λ. Δημοκρατίας, Μύρινα Λήμνου, ΤΚ 81400, τηλέφωνο: 22540-85243,    
e-mail:  e.n.kyriakos@army.gr. 
 
 6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού 
 
  α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 
 
  β. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί 
σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
 
  γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη δια-
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η Παρασκευή 21 
Μαΐου 2021 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας 
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρό-
νος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω 
του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα µε υπηρεσίες χρονοσή-
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μανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα γνω-
στοποιούνται αυτόματα µέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
  δ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του δια-
γωνισμού (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνική Πρoσφορά) ορίζε-
ται η Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 09:00. 
 
  ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ή 
άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα µη δυνάμενα να προ-
βλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, η 88 Στρατιωτική Διοίκηση θα προχωρήσει σε μετάθεση κάθε δημοσι-
ευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα επτά (7) ημερολογιακών ημερών και 
σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, µε νεότερη απόφαση, ανηρτημένη στο 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
 7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμ-
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής [ποσοστό έκπτω-
σης επί τοις % (κατ’ ελάχιστο 10%) επί της μέσης λιανικής τιμής έκαστου είδους, 
σύμφωνα με τα εκδιδόμενα «Δελτία Πιστοποίησης Τιμών» του Τμήματος Εμπορί-
ου της Περιφέρειας Αττικής], η οποία θα είναι ενιαία επί όλων των ειδών. 
 
 8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή ορίζεται να είναι διάρκειας 
12 μηνών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) εξαμήνου συνολικά, με τους ίδιους 
όρους και τιμές. 
 
 9. Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης στον περιφερειακό και 
τοπικό τύπο, έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 
377 και 379 του Ν. 4412/2016.  
 
 10. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό είναι υποχρεω-
μένοι να προσκομίσουν με την προσφορά τους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ύψους 2% επί της εκτιμώμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Ο μειοδότης (ανάδοχος) στο 
όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγυη-
τική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της εκτιμώμενης δα-
πάνης χωρίς ΦΠΑ. Λεπτομέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορί-
ζονται στο πλήρες κείμενο της Διακήρυξης. 
 
  

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 

 


