
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

 
 

ΠΡΟΣ  :   ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
                «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»
 Πίνακας Αποδεκτών  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
                Τηλέφ. 8341241 
ΚΟΙΝ   :     Φ.600.163/4/10825  
   Σ.250 
             Καβάλα,5 Φεβ 19 
   Συνημμένα: Ένα (1) Φύλλο 

 
ΘΕΜΑ :   ∆ιαγωνισμοί – Συμβάσεις (Προκήρυξη ∆ιαγωνισμού) 
 
ΣΧΕΤ  :  Ν.4412/2016 «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-

σιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
 

  1. Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην 
προμήθεια: 
  «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες συσσιτίου των 
Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Καβάλας - 
∆ράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, οι οποίοι διατηρούν 
το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως κατά 
αποκλειστικότητα)» 
 
           2. Προς τούτο, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 02/2019 
προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο, που 
αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούνται: 

 
   α.  Τα Επιμελητήρια, όπως μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους 
πίνακες ανακοινώσεών τους, με την παράλληλη αποστολή των βεβαιώσεων 
κοινοποίησης στη διεύθυνσή µας (ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», 
Καβάλα, ΤΚ 65404). 
 
   β. Οι ∆ήμοι ∆ράμας και Καβάλας, όπως αναρτήσουν τη συνημμένη 
διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την ευρύτερη ενημέρωση του 
κοινού των πόλεων. 
 
   γ.   Το ΓΕΣ/∆3 για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
          3.        Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Χριστόφορος Νάσος, επιτελής 4ου 
ΕΓ/2, τηλ.: 2510-461241, φαξ: 2510461260, e-mail: xxtum@army.gr  . 
 

 Υπτγος Σπύρος-Γεράσιμος Ρώσσης 
                Ακριβές Αντίγραφο                                                  ∆ιοικητής 
  
  
               Τχης (ΕΜ) Χριστόφορος Νάσος  
                    Επιτελής 4oυ ΕΓ/2        
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Ακαδημίας 7, ΤΚ 10671, 
τηλ: 210 3387104, Fax: 210 3622320, email: keeuhcci@uhc.gr    
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδη 
40, ΤΚ 66100, ∆ράμα, email: ccidrama@dramanet.gr   
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 50, 
ΤΚ 65302, Καβάλα, email: info@chamberofkavala.gr     
∆ήμος ∆ράμας, info@dimosdramas.gr 
∆ήμος Καβάλας, press@kavala.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆3 
Γ’ΣΣ/ ∆Υ∆Μ - ∆ΟΙ  
∆’ ΣΣ/∆Υ∆Μ – ∆ΟΙ  
ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ-∆ΟΙ 
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ 
ΙΣ/ΧΧ ΤΘΜ 
ΣΠ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΛΑΦ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΛΑΦ ∆ΡΑΜΑΣ-Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 02/2019 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΠΕ 
ΚΑΒΑΛΑΣ - ∆ΡΑΜΑΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΑΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ, 
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ, ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ)» 

 
1. Αναθέτουσα αρχή:  ΧΧ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ «ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ- 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 

 
2. Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης 
κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
3. Αντικείμενο του διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών, για τις 
ανάγκες συσσιτίου των Στρατιωτικών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων των 
ΠΕ Καβάλας - ∆ράμας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου, οι οποίοι 
διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας και εξυπηρέτησης από τον ανάδοχο, όχι όμως 
κατά αποκλειστικότητα)» 
 
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν 
δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων, δύναμη 
προσωπικού, ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. 
ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) περίπου. 
 
5. ∆ιεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή 
πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΧΧ ΤΘΜ/4ο ΕΓ/2, 
Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ», Καβάλα, ΤΚ 65404, τηλέφωνο: 2510-461241-40, 
φαξ: 2510-461260, email: xxtum@army.gr  . 
 
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού: 

 
α. Κατάθεση του φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά  και την οικονομική προσφορά), με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού στη ΧΧ 
ΤΘΜ/4ο ΕΓ   (διεύθυνση όπως παράγραφος 5), μέχρι την 19 14:00 Φεβ 19. 

 
β. Αποσφράγιση των  υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» και 

«Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί στη ΛΑΦ Καβάλας, την 20 10:00 Φεβ 
19. 
 
7. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά, με κριτήριο  τη μεγαλύτερη προσφορά σε ποσοστό 
έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στην επικρατέστερη  τιμή χονδρικής πώλησης 
του ημερήσιου δελτίου τιμών πώλησης της κεντρικής λαχαναγοράς 
Θεσσαλονίκης της ημέρας προμήθειας, προσαυξημένη κατά 20%. 
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8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή (ή των προμηθευτών) θα είναι 
διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως και 
δύο (2) τρίμηνα.  
 
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 
ΦΠΑ. O προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
ύψους 5% επί της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Λεπτομέρειες που αφορούν στις 
εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους όρους του διαγωνισμού. 
 
10. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τους Γενικούς και 
Ειδικούς όρους, θα αναρτηθεί στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και στο «ΚΗΜ∆ΗΣ», την   Πέμπτη 07 
Φεβ 19. 

 

 

 

                                                                            Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 
 

                                                                                 Υπτγος Σπύρος-Γεράσιμος Ρώσσης 
                                                                                               ∆ιοικητής 
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11.  
12. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τους Γενικούς και 
Ειδικούς όρους έχει αναρτηθεί στο «∆ιαύγεια» με Α∆Α: Ψ9ΖΖ6 - Π∆Ι και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ με Α∆ΑΜ: 17PROC006203332 την 18 Μαϊ 17. 
13.                                 
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