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          .7165 
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ΘΕΜΑ: πκβάζεηο - Γηαγσληζκνί   
 
XET.: α. Ν.Γ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ ΔΓ» 
   (ΦΔΚ Α΄251) 
  β. Ν.2690/1999 Πεξί «Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
   θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 45/1999, η. Α΄)   
  γ. Ν.Γ.Α 1/2008/ΓΓΟΤ/ΓΟΙ Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπ-
   ζίαο  (ΦΔΚ 2300/2008, η. Β΄) 
  δ. ΚΤΑ 2/82452/0020/2008 «Καζνξηζκόο Σηκήο Γεκνζηεπκάησλ ζηνλ 
   Σύπν» (ΦΔΚ 2441/2-12-2008, η Β΄) 
  ε. Ν.3861/10 πεξί «Δλίζρπζεο ηεο Γηαθάλεηαο κε ηελ Τπνρξεσηηθή 
   Αλάξηεζε Νόκσλ θαη Πξάμεσλ ησλ Κπβεξλεηηθώλ, Γηνηθεηηθώλ θαη 
   Απηνδηνηθεηηθώλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν (Πξόγξακκα Γηαύγεηα) 
   θαη άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112/2010, η. Α΄)   
  ζη. Ν.4013/2011 Πεξί «ύζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκν-
   ζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ 
   πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)» (ΦΔΚ 204/2011, η. Α΄) 
  δ. Ν.4155/2013 Πεξί «Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ 
   πκβάζεσλ & Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 120/2013, η Α΄)  
  ε. Ν.4412/2016 Πεξί «Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ 
   θαη Τπεξεζηώλ» (ΦΔΚ 147/2016, η. Α΄), όπσο Σξνπνπνηήζεθε θαη 
   Ιζρύεη 
  ζ. Φ.600.163/172/105487/.7035/9 Γεθ 22/ΜΔΡΤΠ/4ν ΔΓ (ΑΓΑ: 
   66ΦΗ6-5ΒΒ, ΑΓΑΜ: 22PROC011801966) 
  η. Φ.600.163/174/105513/.7038/9 Γεθ 22/ ΜΔΡΤΠ/4ν ΔΓ (ΑΓΑ: 
   6Η9Τ6-ΧΞ8, ΑΓΑΜ: 22PROC011802009) 
   ηα. Φ.600.163/173/105434/.7029/12 Γεθ 22/ΜΔΡΤΠ/4ν ΔΓ (ΑΓΑ: 
   9ΑΚ76-Κ59, ΑΓΑΜ: 22PROC011801859) 
 
 1. αο γλσξίδνπκε όηη ε Μεξαξρία, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα 
ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηρηώλ δεκόζησλ δηαγσληζκώλ πξνκήζεηαο 
εηδώλ, γηα θάιπςε αλαγθώλ ησλ ζηξαηησηηθώλ Μνλάδσλ, αλεμ. Τπνκνλάδσλ θαη 
Τπεξεζηώλ ησλ Φξνπξώλ Σξηθάισλ θαη Καξδίηζαο, όπσο παξαθάησ: 
 
  α. Δίδε θάβαο. 
 
  β. Καηεςπγκέλα είδε (αιηεύκαηα, θεπεπηηθά, θξέαηα). 
 
   γ. Γαιαθηνθνκηθά είδε. 
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 2. Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ηξείο 
πξνθεξύμεηο (πεξίιεςε ησλ αληίζηνηρσλ 23/2022, 24/2022 θαη 26/2022 
δηαθεξύμεσλ), νη νπνίεο αθνξνύλ ζηνπο ελ ιόγσ δηαγσληζκνύο θαη παξαθαινύκε: 
 
  α. Σα επηκειεηήξηα, γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ κειώλ ηνπο, κε 
ζθνπό ηελ θαηά ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζηνπο δηαγσληζκνύο. 
 
  β. Σηο εθεκεξίδεο «Η ΑΛΗΘΔΙΑ» θαη «ΔΡΔΤΝΑ», γηα ηε δεκνζίεπζε 
ησλ ζπλεκκέλσλ θεηκέλσλ, ηελ Παξαζθεπή 16 Γεθεκβξίνπ 2022 θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη εθηθηό, ε ελ ιόγσ δεκνζίεπζε λα γίλεη ζην ακέζσο 
επόκελν θύιιν, ελώ θαηά ηε δεκνζίεπζε:  
 
   (1) Να ρξεζηκνπνηεζεί γξακκαηνζεηξά επηά (7) ζηηγκάησλ θαη κε 
δηάζηηρν 8,5 ζηηγκώλ.  
 
   (2) Oη ηίηινη ηεο δεκνζίεπζεο λα θαηαιακβάλνπλ ρώξν όρη 
αλώηεξν ησλ 10 ρηιηνζηόκεηξσλ, νη δε ππόηηηινη όρη αλώηεξν ησλ 7 ρηιηνζην-
κέηξσλ. 
 
   (3) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο δηαθήξπμεο δε ζα 
ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά. 
 
   (4) Να εθδώζεη ηηκνιόγην, ζην όλνκα «Λόρνο ηξαηεγείνπ/ 
ΜΔΡΤΠ». Γηα ην ιόγν απηό απαηηείηαη λα απνζηαινύλ: 
 
     (α) Γύν ηεύρε ηεο εθεκεξίδαο, ζηελ νπνία έγηλαλ νη 
δεκνζηεύζεηο. 
 
     (β) Αλαιπηηθόο ινγαξηαζκόο θαη βεβαίσζε αξκόδηνπ 
πξαθηνξείνπ γηα ην ύςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο. 
 
     (γ) Τπεύζπλε δήισζε κε ηνλ αξηζκό ηξαπεδηθνύ 
ινγαξηαζκνύ, γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ νθεηιόκελνπ πνζνύ, ζύκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. 
 
    (δ) Τπεύζπλε δήισζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ 
ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ ΝΓ1400/73 (ΦΔΚ Α΄ 114), ζύκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ππόδεηγκα. 
 
 3. Παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. 
 
 4. Σν ΓΔ, πξνο ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), παξαθαιείηαη γηα 
ηελ αλάξηεζε ησλ πξνθεξύμεσλ ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 
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 5. ηνηρεία επηθνηλσλίαο - επαθήο: Σαγκαηάξρεο (ΠΒ) Δπδόθηκνο 
Γηαξηζθάλεο, Δπηηειήο ΜΔΡΤΠ/4ν ΔΓ, Σειεθ. 2310025249,  
e-mail: str-meryp-4o-eg_d@army.gr. 
 

 Υποζηξάηεγνο Γεκήηξηνο Μπνινκύηεο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 

  
  

Σαγκαηάξρεο (ΠΒ) Δπδόθηκνο Γηαξηζθάλεο  
Δπηηειήο ΜΔΡΤΠ/4ν ΔΓ  

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΤΝΗΜΜΔΝΑ 
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα  
Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο 3 Πξνθεξύμεηο 
Δπηκειεηήξην Καξδίηζαο, e-mail: info@karditsacci.gr  -//- 

Δπηκειεηήξην Λάξηζαο, e-mail: info@larcci.gr  -//- 

Δπηκειεηήξην Σξηθάισλ, e-mail: info@trikala-chamber.gr  -//- 

Δθεκεξίδα «Η ΑΛΗΘΔΙΑ»,  
e-mail: news@alithianews.gr     

3 Πξνθεξύμεηο θαη 2 
Τπεύζπλεο Γειώζεηο 

Δθεκεξίδα «ΔΡΔΤΝΑ»,  
e-mail: erevnalo@otenet.gr  

3 Πξνθεξύμεηο θαη 2 
Τπεύζπλεο Γειώζεηο 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία  
ΓΔ/Γ3  3 Πξνθεξύμεηο 
ΜΔΡΤΠ/4ν ΔΓ - ΓΟΙ  - 
Λ/ΜΔΡΤΠ  - 
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