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ΠΡΟ  :  98 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  
               ΣΑΓΜΑΣΧΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 
 Πίλαθαο Απνδεθηψλ «ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟΤ» 
                ΓΝΖ ΔΦΟΓ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
  Σει. 861 -  3610 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600.163/8/21592 
  . 733 
            Μπηηιήλε, 07 Φεβ 20 
  πλεκκέλα: Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

 
ΘΔΜΑ :   Γηαγσληζκνί – πκβάζεηο (Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο Αλνηθηνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ) 
 
ΥΔΣ. : α. ΝΓ 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ 

Δ.Γ» 
 β. Ν-Γ-Α 1/2008/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ 
 γ. ΓΚΣΔΓ 
 δ. Ν.3886/2010 «Γηθαζηηθή Πξνζηαζία θαηά ηε χλαςε Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ 
Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) 
θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 
1992 (L 76), φπσο Σξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 
Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 

 ε. Ν. 4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο 
(ΦΔΚ 143/Α/28-6-14) 

 ζη. ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
 δ. N.4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ» 
 
 1. αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην (δ) ζρεηηθφ, ε  
98 ΑΓΣΔ ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα αλνηθηνχ δεκφζηνπ ειεθηξνληθνχ κεηνδνηηθνχ 
δηαγσληζκνχ, πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνκήζεηα: 
     

«Νυπών και Καηετςγμένυν Κπεάηυν και Ποςλεπικών 
για ηιρ ανάγκερ ηυν Μονάδυν Ξ, ΠΝ και ΠΑ ηηρ Νήζος Λέζβος,  

ηος ηπαηιυηικού Ππαηηπίος Λέζβος (Π ΛΔΒΟΤ) και ηυν Λεζσών 
Δθνοθςλακήρ ηηρ Νήζος Λέζβος» 

 
 2. Μεηά απφ ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζ. 
12/2020 πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο αληίζηνηρεο δηαθήξπμεο) θαη ην ζρεηηθφ θείκελν 
πξνο δεκνζίεπζε ζηνλ Σχπν, πνπ αθνξά ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ θαη 
παξαθαινχµε: 
 
  α. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα 
www.army.gr. 
 
  β. Σα Δπηκειεηήξηα λα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα 
γλψζε ηα κέιε ηνπο, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφ επξχηεξε ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ 
θαη γηα ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο αλαθνίλσζεο ζηνλ Πίλαθα 

 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΑΓΑ:    6Ρ2Ξ6-ΡΦΥ 
ΑΓΑΜ: 20PROC006260416 

http://www.army.gr/
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Αλαθνηλψζεσλ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε 
Γηεχζπλζή καο (98 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ/ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ηξαηφπεδν 
«ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ», Παγαλή Μπηηιήλεο, ΣΚ: 81100). 
 

  γ. Σελ Σνπηθή Δθεκεξίδα: 
 

   Να δεκνζηεχζεη ην ζπλεµµέλν θείµελν, ζηηο 17 Φεβποςαπίος 
2020 θαη ζε πεξίπησζε, πνπ απηή δελ θπθινθνξεί απηή ηελ εµέξα, ε δεµνζίεπζε 
λα γίλεη ηελ επφµελε. Καηά ηε δεµνζίεπζε: 
 
   (1) Να ρξεζηµνπνηεζνχλ ζηνηρεία Νν 6 θαη µφλν ζε 
πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ Νν 8. 
 

   (2) Οη ηίηινη ηεο δεµνζίεπζεο λα θαηαιαµβάλνπλ ρψξν φρη 
αλψηεξν ησλ 10 ρηι, νη δε ππφηηηινη φρη αλψηεξν ησλ 7 ρηι. 
 

   (3) Ο ηίηινο ηεο Μνλάδαο ζην ηέινο ηεο πεξίιεςεο ηεο 
δηαθήξπμεο δε ζα ππεξβαίλεη ηνλ 1 ζηίρν θαη 3 ρηιηνζηά. 
 

   (4) Να εθδψζεη ηηµνιφγην εμφδσλ δεµνζίεπζεο, µε ηηο ηηµέο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ΚΤΑ 2/82452/0020 (ΦΔΚ 2441/2-12-2008), ηνπ νπνίνπ ε 
πιεξσκή ζα πξαγµαηνπνηεζεί απφ ην Λ/98 ΑΓΣΔ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ζα απαηηεζεί 
ε απνζηνιή (ζηνλ Λ/98 ΑΓΣΔ) ηνπ ηηκνινγίνπ, 3 θχιισλ ηνπ ηεχρνπο ηεο 
εθεµεξίδαο, φπνπ έγηλε ε δεµνζίεπζε, αλαιπηηθφο ινγαξηαζµφο, βεβαίσζε 
αξµφδηνπ πξαθηνξείνπ, γηα ην χςνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο εθεκεξίδαο θαη αξηζµφο 
ινγαξηαζκνχ, γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ νθεηιφµελνπ πνζνχ. 
 
 3. Ο Λ/98 ΑΓΣΔ, αθνχ παξαιάβεη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηελ ηνπηθή 
εθεκεξίδα, λα πξνβεί έγθαηξα ζηε ζχληαμε θαη εμαγνξά ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο 
δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο ζηηο εθεκεξίδεο, αηηνχκελνο ην 
αλαγθαίν πνζφ, απφ ηε 98 ΑΓΣΔ/ΓΟΗ. 
 
 4. Ζ ΑΓΔΝ/ΓΔΜ, πξνο ηελ νπνία θνηλνπνηείηαη ε πεξίιεςε ηεο 
δηαθήξπμεο (π.η.α.), παξαθαιείηαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηεο. 
 
 5. Οη Γήµνη ΜΤΣΗΛΖΝΖ θαη Γπηηθήο ΛΔΒΟΤ παξαθαινχληαη, φπσο 
αλαξηήζνπλ ηε ζπλεµµέλε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζηνπο ρψξνπο 
αλαθνηλψζεψλ ηνπο, γηα ηελ επξχηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
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 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Σρεο (ΔΜ) Διεπζέξηνο Εαθεηξέιιεο, Σκεκαηάξρεο 
98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ/ΗΗ, ηει 22510-33611, θαμ 22510-43692 e-mail: str-98-adte-
gepd1@army.gr. 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Τπηγνο Υξήζηνο Πνπιηαλίηεο 
Γηνηθεηήο 

 

Σρεο (ΔΜ) Διεπζέξηνο Εαθεηξέιιεο 
ΓΔΜ/ΗΗ 

 

 
πλεκκέλα 
 
1. Αλαιπηηθή Πξνθήξπμε Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Τπ. Αξηζ. 12/2020  
2. πλνπηηθή Πξνθήξπμε Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ Τπ. Αξηζ. 12/2020 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 

ΓΔ/Γ3 (ΓΔΝΓΖ) 1 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ,  Αθαδεκίαο 6,              
ΣΚ: 10671, 210 3387104, θαμ 210 3622320,  e-mail: 
keeuhcci@uhc.gr  

1 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΒΟΤ, Π. Κνπληνπξηψηνπ 71, Μπηηιήλε, ΣΚ: 
81100, θαμ 22510 23275  email: chamber@les.forthnet.gr 

1 

Γήκνο ΜΤΣΗΛΖΝΖ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Μπηηιήλε,           
ΣΚ: 81 100, e-mail: grafeiotypou@mytilene.gr 
Γήκνο Γπηηθήο ΛΔΒΟΤ, Καιινλή, ΣΚ: 81 107, e-mail: 
dekallonis@gmail.com 

1 
 

1 

Δθεκεξίδα «ΝΔΑ ΣΖ ΛΔΒΟΤ », Καξαληψλε 1, Μπηηιήλε, ΣΚ: 
81100, ηει. 22510 48960, θαμ 22510 48962,  e-mail: 
nealesvou@gmail.com  

2 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία  

ΑΓΔΝ/ΓΔΜ 1 

98 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ- ΓΜΔΘ- ΓΔΜ - ΓΟΗ – ΓΤΓ-Λ 1-1-1-1-1-1 

22 ΓΣΔ/4ν ΔΓ 1 

Π ΛΔΒΟΤ 1 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 1 

  

  

mailto:str-98-adte-gepd1@army.gr
mailto:str-98-adte-gepd1@army.gr
mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:grafeiotypou@mytilene.gr
mailto:dekallonis@gmail.com
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠ΄ ΑΡΙΘ. 12/2020  

 

Δπσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 98 ΑΝΧΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΓΜΑΣΧΝ 
ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ / ΓΗΔΤΘΤΝΖ   
ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ  ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ      
( 98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηξδν «ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ» 

Πφιε Παγαλή Μπηηιήλεο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 81100 

Υψξα Διιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS GR 411 

Σειέθσλν 2251033610 

Φαμ 2251043692 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  str-98-adte-gepd1@army.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Διεπζέξηνο Εαθεηξέιιεο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) - 

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL) 

- 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ΑΑ Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Άκπλα.  

Φχζε χκβαζεο Ππομήθεια - αγοπά αγαθών 
(νυπών και καηετςγμένυν 
κπεάηυν και ποςλεπικών) με 
κυδικούρ CPV: 15111100-
0(Βοδινό κπέαρ), 15131620-
7(Κιμάρ από βοδινό κπέαρ), 
15113000-3(Υοιπινό κπέαρ), 
15131700-2(Παπαζκεςάζμαηα 
από κπέαρ), 15115100-8(Απνίζιο 
κπέαρ), 15117000-1(Κπέαρ 
αιγοειδών), 15112130-
6(Κοηόποςλα), 15112120-
3(Γαλοπούλερ). 

Πξνυπνινγηζζείζα Αμία Οη πνζφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εηδψλ δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ 
κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη 
απφ ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα 
πξνβιεθζνχλ κειινληηθά, φπσο 
δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε – 
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. Ζ 
εθηηκψκελε δαπάλε ρσξίο Φ.Π.Α. ζα 
αλέξρεηαη ζε ηπιακόζιερ ηπιάνηα 
σιλιάδερ εςπώ (330.000,00 €)  
πεξίπνπ. 

Δίδνο θαη Πνζφηεηα πξνο Παξάδνζε 
Πξντφλησλ 

Οη πνζφηεηεο, γηα θάιπςε αλαγθψλ 
1 έηνπο θαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο 
1 εμακήλνπ, ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 
εηδψλ δελ δχλαηαη λα ππνινγηζηνχλ 
κε αθξίβεηα θαζφζνλ εμαξηψληαη 

mailto:str-98-adte-gepd1@army.gr
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απφ ιφγνπο κε δπλάκελνπο λα 
πξνβιεθζνχλ κειινληηθά, φπσο 
δήηεζε πξντφλησλ, επάλδξσζε – 
αλάγθεο Μνλάδσλ θιπ. 

Γπλαηφηεηα Τπνβνιήο Πξνζθνξάο γηα Μέξνο 
ή γηα Όια ηα δεηνχκελα πξντφληα 

Γεκηέρ πποζθοπέρ για μέπορ ηυν 
πποφόνηυν 

Δλαιιαθηηθή Πξνζθνξά Γελ επηηξέπεηαη 

Υξνλνδηάγξακκα Παξάδνζεο Πξντφλησλ θαη 
Δθηηκψκελε Ζκεξνκελία Έλαξμεο ηεο 
χκβαζεο 

Για ηην κάλςτη ηυν αναγκών ηυν 
Μονάδυν καθημεπινά ενηόρ 
διημέπος από ηην ςπογπαθή ηηρ 
ζύμβαζηρ. Για ηην κάλςτη 
αναγκών ηυν δικαιούμενυν 
εξςπηπέηηζηρ από ηο Π 
ΛΔΒΟΤ, από λήξηρ ηηρ 
ςπάπσοςζαρ ζςμθυνίαρ 
ζςνεπγαζίαρ. 

Γηέζπλζε Γηαδηθηχνπ ζηελ νπνία ζα Τπάξρεη 
Διέπζεξε , Πιήξεο, Άκεζε θαη Γσξεάλ 
Πξφζβαζε ζηα Έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Γηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ κε ζπζηεκηθφ αχμνληα 
αξηζκφ: 85839 

Ζκεξνκελίεο Παξαιαβήο ησλ Πξνζθνξψλ 
 

1. Έσο 29 Αππιλίος 2020 και 
ώπα 23:59 ειεθηξνληθή ππνβνιή 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηε 
δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΖΓΖ 
2. Έσο 5 Μαΐος 2020 και ώπα 
15:00 ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ απαηηνχληαη 
ζε έληππε κνξθή ζηε δηεχζπλζε: 
ηξαηφπεδν «ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ, 
Παγαλή Μπηηιήλεο, Σ.Κ. 81100. 

Γιψζζα χληαμεο ησλ Πξνζθνξψλ Διιεληθή 

Ζκεξνκελία – ψξα – ηφπνο Aπνζθξάγηζεο 
Πξνζθνξψλ 

6 Μαΐος 2020 και ώπα 10:00 ζηο 
σώπο ηος ηπαηηγείος ηηρ 98 
ΑΓΣΔ. 

Απαηηνχκελεο Δγγπήζεηο γηα ηε πκκεηνρή Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ίζε 
κε ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 
αμίαο (πξν ΦΠΑ), δειαδή έξι 
σιλιάδυν εξακοζίυν εςπώ 
(6.600,00) 

Υξεκαηνδφηεζε 
 

Π/Τ ηος ΓΔ με ΔΦ 
1.011.202.00.000.00 και 
Λογαπιαζμό Δξόδυν 2410901001 
γηα ηηο αλάγθεο ζπζζηηίνπ ησλ 
Μνλάδσλ ΠΔ/98 ΑΓΣΔ. Απφ ηηο 
Λέζρεο Δζλνθπιαθήο ηεο Λέζβνπ 
γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνινίπσλ 
αλαγθψλ. 

Όξνη Οηθνλνκηθνχ θαη Σερληθνχ Υαξαθηήξα, Όπσο θαζνξίδνληαη, αλαιπηηθά, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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πνπ Πξέπεη λα Πιεξεί ν Αλάδνρνο ζηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

Υξφλνο Ηζρχνο Πξνζθνξψλ Έσο 3 Οκηυβπίος 2020 

Δηδηθνί Όξνη Δθηέιεζεο ηεο χκβαζεο Όπσο θαζνξίδνληαη, αλαιπηηθά, 
ζηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

Κξηηήξηα Αλάζεζεο ηεο χκβαζεο Υακειφηεξε ηηκή ζε θάζε είδνο 
μερσξηζηά, ε νπνία δε ζα 
ππεξβαίλεη ηελ θαζνξηζζείζα σο 
κέγηζηε απνδεθηή ηηκή απφ ηελ 98 
ΑΓΣΔ. 

Αξκφδην Όξγαλν γηα Γηαδηθαζίεο Πξνζθπγήο Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ, Λ. Θεβψλ 196- 198, 
Άγηνο Ησάλλεο Ρέληε, Σ. Κ. 18233, 
Κηίξην Κεξάλεο, ηει. 213 2141216, 
θαμ 213 2141229,  
e-mail: aepp@aepp-procurement.gr  

Ζκεξνκελία Απνζηνιήο Πξνθήξπμεο ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Έυρ 21 Φεβποςαπίος 20 

Άιιεο ρεηηθέο Πιεξνθνξίεο Όπσο θαζνξίδνληαη, αλαιπηηθά, 
ζηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

 
 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  ΤΠ’  ΑΡΙΘ. 12/2020 

 
 Αλαθνηλψλεηαη απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία φηη ζα δηελεξγεζεί Αλνηρηφο 
Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζµφο, γηα ηελ πξνκήζεηα λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ θξεάησλ 
θαη πνπιεξηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Μνλάδσλ Ξ, ΠΝ θαη ΠΑ ηεο Νήζνπ Λέζβνπ, 
ηνπ ηξαηησηηθνχ Πξαηεξίνπ Λέζβνπ (Π ΛΔΒΟΤ) θαη ησλ Λεζρψλ Δζλνθπιαθήο 
ηεο Νήζνπ Λέζβνπ. 

 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ζα απνηειέζεη ε ρακειφηεξε ηηκή ζε 

θάζε είδνο μερσξηζηά, ε νπνία δε ζα ππεξβαίλεη ηελ θαζνξηζζείζα σο κέγηζηε 
απνδεθηή ηηκή απφ ηελ 98 ΑΓΣΔ.  

 
Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή ζα είλαη δηάξθεηαο 1 έηνπο, µε 

δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο έσο 1 επηπιένλ εμάκελν. 
 
Ο δηαγσληζµφο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεµνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), µέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζην ζχζηεµα, νξίδεηαη ε 29 Απξηιίνπ 2020. 

 
Σν πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζα 

αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ. 

 
 ρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζα δηαηίζεληαη απφ ηελ 98 ΑΓΣΔ/ΓΔΜ, ηξαηφπεδν 
«ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ», Παγαλή Μπηηιήλεο, ΣΚ: 81100, ηειέθσλν: 22510 33610, 
email: str-98-adte-gepd1@army.gr, θαζεκεξηλά 09:00 – 14:00 πιελ αββάηνπ - 
Κπξηαθήο. 

 
 

Απφ ηε ηξαηησηηθή Τπεξεζία 
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