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ΠΡΟ : 96 ΑΝΧΣΔΡΗ ΙΟΙΚΗΗ 
 ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΗ 

Πίλααο Ανδεηώλ «ΥΙΟ» 
 4ν ΔΠΙΣΔΛΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ/ΙΙδ 
 Σι.(Δζση.) 4242 
ΚΟΙΝ. :  Φ.600.163/91/50288 
 . 4809 
 Υίνο, 06 Ννε 18 
 πλκκέλα: Mία (1) ξνήξπμ 
                     αγσλζκνύ 
 
ΘΔΜΑ : πκβάζεο – αγσλζκνί (κνζίεπζ Πξνήξπμο Αλνηνύ Μενδν-
ηνύ αγσλζκνύ γα ηλ Πξνκήεα Οσξνεπηώλ) 
 
ΥΔΣ  : α. Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 147/08-08-2016) «κόζεο πκβάζεο Έξ-

γσλ, Πξνκεώλ α Τξεζώλ (ξνζαξκνγή ζηο Οδγίεο 
2014/24/ΔΔ α 2014/25/ΔΔ)» 

 β. Φ.600.163/91/50288/.4809/06 Ννε 18/96 ΑΣΔ/4
ν ΔΓ/IIδ  

(ΑΑΜ:18PROC003966339) 
 

  αο γλσξίνπκε όη  96 ΑΣΔ, ζύκθσλα κε ηα ανξόκελα ζην ζρε-
ηό, α ξνβεί ζη δελέξγεα αλνηνύ ιεηξνλνύ δαγσλζκνύ, γα ηλ ξν-
κήεα νσξνεπηώλ, ξνο άιπς ησλ αλαγώλ ηνπ ζπζζηίνπ ησλ Μνλά-
δσλ ηο. 
 
  Καηόλ απηνύ, ζαο ανζηέιινπκε ζπλκκέλα ηλ π’ αξ. 15/2018 
ξνήξπμ (εξίις ηο αληίζηνρο δαήξπμο), νπ αθνξά ζηνλ πός δα-
γσλζκό α αξααινύκε:  
 

1. Σν ΓΔ/ΔΝΗ (3), ζην ννίν νλννείηα ην αξόλ (π.η.α.), 
γα ηλ αλάξηζ ηο ξνήξπμο ζηλ ζηνζειίδα www.army.gr 
 

2. Σα Δµειηήξα, όσο µεξµλήζνπλ ώζηε λα ιάβνπλ έγαξα 
γλώζ ηα µέι ηνπο, µε ζνό ηλ όζν ην δπλαηό επξύηεξ ζπκκεηνρή ζην δα-
γσλζκό α γα ηλ αλάξηζ ηο ζπλµµέλο ξνήξπμο ζηνλ Πίλαα Αλαν-
λώζεώλ ηνπο. 
 

3. Σνλ ήκν Υίνπ α ηλ Πεξθεξεαή Δλόηηα Υίνπ, όσο αλαξηή-
ζνπλ η ζπλµµέλ ξνήξπμ ζηνπο ρώξνπο αλανλώζεώλ ηνπο. 
 

4.  Ο ξνο ελέξγεα εθκεξίδεο: 
 
   α. Να δκνζεύζνπλ ηλ ξνήξπμ γα κία κόλν θνξά, ζηο 08 
Νοεμβπίου 2018 α ζε εξίησζ νπ απηέο δελ πινθνξνύλ απηή ηλ µέξα, 
 δκνζίεπζ λα γίλε ηλ εόκελ. Καηά η δκνζίεπζ:  
 
    (1) Να ρξζκνννύλ ζηνρεία Νν6 α µόλν ζε εξί-
ησζ έιιεςο ηέηνσλ ζηνρείσλ λα ρξζκνννύλ Νν8.  
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   (2) Ο ηίηιν ηο δκνζίεπζο λα αηαιακβάλνπλ ρώξν όρ αλώ-
ηεξν ησλ 10 ρι, ν δε πόηηιν όρ αλώηεξν ησλ 7 ρι.  
 
   (3) Ο ηίηινο ηο Μνλάδαο ζην ηέινο ηο δαήξπμο δε α πεξ-
βαίλε ηνλ 1 ζηίρν α 3 ρινζηά.  
 
  β. Να εδώζνπλ ηκνιόγν εμόδσλ δµνζίεπζο, µε ηο ηµέο νπ α-
νξίνληα ζηλ ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008), ηνπ ννίνπ  
ιξσµή α ξαγµαηννεί αό ηνλ κενδόη. Γ’ απηό ην ιόγν, α ααηεί  
ανζηνιή ηνπ ηµνινγίνπ, 3 θύιισλ ηνπ ηεύρνπο ηο εθµεξίδαο, όνπ έγλε  
δµνζίεπζ, αλαιπηόο ινγαξαζµόο, βεβαίσζ αξµόδνπ ξαηνξείνπ γα ην 
ύςνο ηο πινθνξίαο ηο εθµεξίδαο α αξµόο ινγαξαζµνύ γα ηλ αηάεζ 
ηνπ νθειόµελνπ νζνύ ζηνλ Λ/96Α∆ΣΔ, ν ννίνο αθνύ αξαιάβε ηα δανιν-
γηά, λα ηα ξνζνκίζε ζηνλ κενδόη, ελώ ζε εξίησζ άγνλνπ δαγσλ-
ζκνύ, λα ξνβεί έγαξα ζη ζύληαμ α εμαγνξά ηο ζρεηήο δαάλο δκνζί-
επζο ηο δαήξπμο ζηο εθκεξίδεο, αηνύκελνο ην αλαγαίν νζό, αό ηλ 96 
ΑΣΔ/ΟΙ. 
 
 Η ΑΔΝ/ΔΜ ζηλ ννία νλννείηα  ξνήξπμ αξααιείηα γα ηλ 
ελκέξσζή ηο.  
 
 Υεξζηήο έκαηνο: Αλρο (ΔΜ) Ισάλλο Κνπνπθίαο, 96 ΑΣΔ/4

ν ΔΓ ηι. 
ΔΑ: 862-4242, ηι. ΟΣΔ: 2271084242 α e-mail:96adte@gmail.com. 
 

 Σαμρνο  Παλαγώηο Κκνπξηήο 
Αξβέο Αληίγξαθν               νηήο 
  
  
Αλιγνο (ΔΜ) Παλαγώηο Βαγγειάηνο         

              Σκρο  4
νπ ΔΓ/ΙIδ  

 
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΚΣΧΝ 
Ανδέηεο γα Δλέξγεα 
ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑ∆Ο,  
Ααδµίαο 6, ΣΚ: 10671, 
ηι 210-3387104, θαμ 210-3622320,   
e-mail: keeuhcci@uhc.gr  
 
ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΥΙΟΤ  
Φιίνπ Αξγέλη 8, ΣΚ 82100  
Σι 22710-44330 θαμ 22710-44332 
e-mail: epimelit@otenet.gr 
 
Πεξθεξεαή Δλόηηα Υίνπ – εύπλζ Αλάηπμο /Σκήκα Δκνξίνπ 
Ναπάξρνπ Κνπληνπξώη 16, ΣΚ 82100  
ηι 2271352310 θαμ 2271350561 
e-mail: dpt.grammateias@chios.pvaigaiou.gov.gr 
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ήκνο Υίνπ  
κνξαηίαο 2. ΣΚ 82100 
ηι 2271350825 θαμ 2271350847 
e-mail: protokollo@chios.gov.gr 
 
Δθµεξίδα «ΗΜΟΠΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΧΝ», 
Δκκ. Μελά 10 & Παλεζηκίνπ 57, Αήλα ΣΚ 10564 
ηι 210 3215692, θαμ 210 3215877,  
e-mail: dimonews@dimoprasion.gr 
 
Δθµεξίδα «ΓΔΝΙΚΗ ΗΜΟΠΡΑΙΧΝ», 
σλέξνπ 20,ΣΚ10438, 
Σι 2105247773 Φαμ 2105236927 
email: geniki@otenet.gr 
 
Δθµεξίδα «ΥΙΧΣΙΚΗ ΙΑΦΑΝΔΙΑ »,  
Λ. Αγαίνπ 80, ΣΚ 82100  
Σι 2271041224 θαμ 2271026590 
e-mail: info@diafaneia.com 
 
Ανδέηεο γα Πιξνθνξία 
ΓΔ/ΔΝΗ (3), e-mail: gesdendhs5@army.gr  
ΑΔΝ/ΔΜ 
96 ΑΣΔ/4νΔΓ– ΟΙ 
96 ΚΣΔΘ-Λ/96 ΑΣΔ- ΛΔΘ ΥΙΟΤ -Π ΥΙΟΤ 
Δηξνή ελέξγεαο αγσλζκνύ ηο 96 ΑΣΔ 
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Πποκήπυξη υ' απιθμ. 15/2018/96 ΑΔΤΕ 

  
 Η 96 ΑΣΔ ξνξύζζε αλνρηό ιεηξνλό δαγσλζκό γα ηλ ξνκήεα 
νσξνεπηώλ (CPV 03221200-8), γα άιπς ησλ αλαγώλ ζπζζηίνπ ησλ 
Μνλάδσλ ηο ζη λήζν Υίν. 
 
 Η εηµώµελ εηήζα δαάλ ρσξίο Φ.Π.Α. αλέξρεηα ζε εαηό ριάδεο επξώ 
(100.000,00 €) εξίνπ. Ο νζόηηεο ησλ ξνο ξνκήεα εδώλ α  ζπλνιή 
αμία ηο ξνκήεαο δελ δύλαηα λα πνινγζηνύλ αό ηώξα κε αξίβεα, αό-
ζνλ εμαξηώληα ανιεζηά αό ηλ ηξνθνδνηνύκελ δύλακ ησλ Μνλάδσλ α 
ην εάζηνηε ξόγξακκα ζπζζηίνπ νπ εθαξκόεηα. 
 
 Κξηήξν αηαύξσζο ηο ξνκήεαο α ανηειέζε  ρακιόηεξ ηκή, 
όσο απηή ζπλάγεηα αό ην κεγαιύηεξν νζνζηό εηώζεσο εί ηνο % εί ηο 
κέζο ηκήο ιαλήο ώιζο ησλ εδώλ εί ηνπ «ειηίνπ Πζηννήζεσο Σ-
κώλ» ηνπ Σκήκαηνο Δκνξίνπ ηο Πεξθέξεαο Αηηήο, νπ α είλα ελαίν εί 
όισλ ησλ εδώλ. 
 
 Η ζπκβαηή πνρξέσζ ηνπ ξνκεπηή α είλα δάξεαο 1 έηνπο, µε δ-
αίσκα αξάηαζο ηο ζρύνο ηο ζύκβαζο κέρξ 6 κήλεο κνλνκεξώο αό ηλ 
πξεζία α κέρξ αόκ 6 κήλεο, κε ζύκθσλ γλώκ α ησλ δύν κεξώλ. 
 
 Ο δαγσλζκόο α ξαγκαηννεί µε ρξήζ ηο ιαηθόξκαο ηνπ Δλνύ 
πζηήκαηνο Ηιεηξνλώλ κνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΗ), µέζσ ηο δαδηπ-
αήο ύιο www.promitheus.gov.gr, όνπ α α αλαξηεί ζε ιεηξνλή κνξ-
θή (pdf) α ην ιήξεο ζώκα ηο δαήξπμο. 

 
 Ωο αηαιηή κεξνκλία πνβνιήο ησλ ξνζθνξώλ, νξίεηα  28 Νο-

εμβπίου 2018. 
 

ρεηέο ιξνθνξίεο α δαηίεληα αό ηλ 96 ΑΣΔ/4
ν ΔΓ, αηά ηο εξ-

γάζκεο κέξεο α ώξεο, ηξαηόεδν «ΓΚΙΑΛΑ», Υίνο, ΣΚ 82132, ηιέθσλν 
2271084242, Fax: 2271027400 
 
         Δ ηο Τξεζίαο 
 

      
 

Σαμίαξρνο Παλαγώηο Κκνπξηήο 
νηήο 
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