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ΠΡΟΣ:  ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ΔΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΙV 
  Τηλ. (Εσωτ.) 5278 

ΚΟΙΝ.:    Φ.600.163/62/75391 
  Σ.4144 
  Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλ 18 
  Συνημμένο: 2 φύλλα 
   
ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Οπωροκηπευτικών) 
   
ΣΧΕΤ.: α. ΚΥΑ 2/8/2008 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) «Καθορισμός Τιμής 

Δημοσιευμάτων στον Τύπο» 
 β. Φ.830/67/858522/Σ.6092/20 Ιουλ 12/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3α 
 γ.  Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» 
 
  Σας γνωρίζουμε ότι η Μεραρχία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) 
έως και (γ) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού που θα αφορά στην προμήθεια: 
 

«Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – 
Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες, Νοσοκομεία, ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) που 

εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Ασσήρο» 
 
  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 
08/2018 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο 
προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και 
παρακαλούµε: 
 
  α. Τα Επιμελητήρια – Σωματεία – Σύνδεσμοι να μεριμνήσουν ώστε να 
λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη 
συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον 
Πίνακα Ανακοινώσεων τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών 
στη Διεύθυνσή μας (ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 19, 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΒΣΤ 903, ΤΚ 55133). 
 
  β. Η εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»: 
 
   (1) Να δημοσιεύσει το συνημμένο κείμενο προς δημοσίευση, τη 
12 Ιουλ 18 και σε περίπτωση που αυτή δεν κυκλοφορεί αυτή την ημέρα, η 
δημοσίευση να γίνει την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση: 
 
     (α) Να   χρησιμοποιηθούν   στοιχεία   Νο 6   και   μόνο   σε 
περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν Νο 8. 
 
     (β) Οι τίτλοι της δημοσίευσης να καταλαμβάνουν χώρο όχι 
ανώτερο των 10 χιλ., οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΜΗΤΡΩΟ 
ΑΔΑ: ΩΕ546-7Ι1 
ΑΔΑΜ: 18PROC003405080 



- 2 - 

 
./. 

     (γ)  Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα 
υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 
   (2) Να εκδώσει τιμολόγιο με τις τιμές που καθορίζονται στο (α) 
σχετικό, συνοδευόμενο από τρία (3) φύλλα του τεύχους της εφημερίδας όπου έγινε 
η δημοσίευση, αναλυτικό λογαριασμό τραπέζης και βεβαίωση αρμόδιου 
πρακτορείου για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας, με τα παρακάτω 
στοιχεία τιμολόγησης: 
    
     Λόχος Στρατηγείου ΜΕΡΥΠ 
     Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ» 
     Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 
     ΑΦΜ: 090153025 
     ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 
    
  Η ΜΕΡΥΠ/ΛΣ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα στη 
σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στις 
εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΜΕΡΥΠ/ΔΟΙ. 
 
  Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ στο οποίο κοινοποιείται η διακήρυξη (υ.τ.α.), 
παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
  Το Γ΄ ΣΣ που κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α) παρακαλείται για την 
ενημέρωσή του. 
 
  Τέλος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρακαλείται όπως αναρτήσει τη 
συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών του, για την ευρύτερη 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
  Χειριστής θέματος: Ταγματάρχης Πασχαλίδης Παναγιώτης, Τμηματάρχης 
IV Τμήματος ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, τηλ.: 2310-025278, φαξ: 2310-025277                            
e-mail: meryp-dem@army.gr. 
 

  Υπτγος Γρηγόριος Γρηγοριάδης 
Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 

   
   
   

Τχης (ΕΜ) Παναγιώτης Πασχαλίδης   
Τμχης ΔΕΜ/ΙV   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας,  Ακαδημίας 7 ΤΚ 10671 
e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29 ΤΚ 54624 
e-mail: root@ebeth.gr 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, TK 54624 
e-mail: info@veth.gov.gr 
Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης ,  Μενεμένη, ΤΚ 54628, 
Θεσσαλονίκη 
e-mail: info@sekath.gr 
Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ), Μενεμένη, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη 
e-mail: kathgram@otenet.gr 
Εμπορικός Σύλλογος Θεσ/νίκης, πλατεία Μοριχόβου 1, TK 54625 
e-mail: esth@tradesupport.gr 
Δήμος Θεσσαλονίκης,   Βασιλέως Γεωργίου 1, TK 54640,  
e-mail: info@thessaloniki.gr 
Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», e-mail:panorama@makthes.gr 

Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ,  e-mail:gesdendhs4@army.gr 
Γ΄ ΣΣ/ΔΥΔΜ 
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ - ΔΟΙ 
34 Μ/Κ ΤΑΞ/4ο ΕΓ 
ΜΕΡΥΠ/ΛΣ 
ΣΠ Θεσ/νίκης 
652 ΠΑΥΠ [Τχης (ΥΠ) Χατζηχρηστίδης Γρηγόριος] 
787 ΤΜΕ [Υπλγός (ΕΜ) Τοσσίδου Ευγενία] 
596 Α/Μ ΤΠ [Λγός (ΠΖ) Παπαμιχαήλ Ανδρέας] 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  

ΜΟΝΑΔΩΝ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΕΣΧΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΑΑΥ 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ) ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 

ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΣΣΗΡΟΥ   
Προκήρυξη υπ’ αριθ. 08/2018 

 
1. Αναθέτουσα αρχή: 
 

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

2. Είδος Διαγωνισµού : Ανοιχτός Διαγωνισµός σύµφωνα µε τις διατάξεις του             
Ν.4412/2016. 
 
3. Αντικείμενο του Διαγωνισµού: Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες 
των Μονάδων – Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες, Νοσοκομεία, ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ 
ΤΡΙΑΔΑΣ) που εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Ασσήρου. 
 
4. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών δεν 
δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – 
ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 
διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00 €) περίπου. 
 
5. Διεύθυνση για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη 
ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ, Στρατόπεδο «ΝΤΑΛΙΠΗ», Οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 19, 
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55133, τηλέφωνο: 2310025278,                    
email:meryp-dem@army.gr. 
 
6. Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισµού : 

 
α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 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 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 
γ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 03 Αυγ 2018, ημέρα 
Παρασκευή Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής 
της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήματος, 
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές 
ημερομηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα γνωστοποιούνται 
αυτόµατα, µέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ. 

 
δ. Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής διεξαγωγής της 1ης Φάσης του διαγωνισμού 

(Έλεγχος – Επιλογή Συμμετεχόντων) ορίζεται η Τρίτη 07 Αυγ 2018 και ώρα 
10:00 
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ε. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή 

άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόµενου σε γεγονότα µη δυνάμενα να 
προβλεφθούν, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, η Μεραρχία θα προχωρήσει σε μετάθεση κάθε 
δημοσιευμένης πράξης της, καταρχάς για διάστημα επτά (7) ημερολογιακών 
ημερών και σε υπέρβαση του υπόψη κωλύματος, με νεότερη απόφαση, 
ανηρτημένη στο ΕΣΗΔΗΣ. 
 
7. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής [έκπτωση %, επί της μέσης 
τιμής του ημερήσιου δελτίου τιμών της προηγούμενης ημέρας της Κεντρικής 
Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) και ανά κατηγορία ποιότητας των προς προμήθεια 
προϊόντων]. 
 
8. Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε 
δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 2 επιπλέον τρίμηνα. 
 
9. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν με 
την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 
δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €). Ενώ ο μειοδότης για υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης οφείλει να προσκομίσει στην ΜΕΡΥΠ/ΔΕΜ εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €). 
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για ένα ή 
περισσότερα τµήµατα της προμήθειας, τότε το ύψος των παραπάνω εγγυητικών 
επιστολών, θα είναι ανάλογο µε τα τµήµατα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Αναλυτικά το ύψος της εκάστοτε εγγυητικής επιστολής, για κάθε τµήµα, φαίνεται 
στο πλήρες κείµενο της Διακήρυξης. 
 
11. Ανάρτηση της Προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): την 12 Ιουλ 2018. 
 
 
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 

Υποστράτηγος Γρηγόριος Γρηγοριάδης 

Διοικητής 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υπ’ αριθ. 08/2018 
 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός 
Διαγωνισµός, για την προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων 
– Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες, Νοσοκομεία, ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) που 
εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Ασσήρου. 

 
Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, [έκπτωση %, επί της μέσης τιμής του 
ημερήσιου δελτίου τιμών της προηγούμενης ημέρας της Κεντρικής Αγοράς 
Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) και ανά κατηγορία ποιότητας των προς προμήθεια 
προϊόντων] και η συνολική εκτιμώμενη αξία περίπου διακόσιες χιλιάδες ευρώ 
(200.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. 

 
Η συμβατική υποχρέωση του προμηθευτή θα είναι διάρκειας 1 έτους, µε 

δικαίωµα παράτασης της ισχύος της σύµβασης για 2 επιπλέον τρίμηνα. 
 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 03 Αυγ 2018. 

 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε 

ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται από την ΜΕΡΑΡΧΙΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Στρατόπεδο 
«ΝΤΑΛΙΠΗ», οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή 19, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, ΤΚ 
55133, τηλέφωνο: 2310025278, email: meryp-dem@army.gr, καθημερινά 09:00 – 
14:00 πλην Σαββάτου - Κυριακής. 

 
 

Από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
 

 


