
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

 
 

ΠΡΟΣ  :  29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
               «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ» 
 Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
               Τηλεφ.(Εσωτ.) 4497 
ΚΟΙΝ   :    Φ. 600.163/67/7901 
  Σ.1846 
            Κοµοτηνή, 20 Οκτ 17 
  Συνηµµένα: 1 Προκήρυξη 

 
ΘΕΜΑ :   ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις (Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού) 
 
ΣΧΕΤ  :  α. ΦΕΚ 2441 τ.Β/2-12-2008 µε την αριθµ. 2/82452/0020 Κ.Υ.Α. 

των Υπουργών Εσωτ. - Οικ.&Ο., που αφορά τον καθορισµό της 
τιµής των καταχωρηµένων στον τύπο υπηρεσιακών 
δηµοσιευµάτων του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ 
β.Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/∆΄ ΣΣ/∆ΟΙ 

 γ. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις ‘Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 
 

  Σας γνωρίζουµε ότι η Ταξιαρχία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο 
σχετικό, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού, που θα αφορά στην 
προµήθεια: 
 
 «Νωπών οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες των Μονάδων στην  ΠΕ 
Ροδόπης» 
                  Κατόπιν του παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα, την υπ’ αριθµ. 
04/2017 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείµενο 
προς δηµοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισµό και 
παρακαλούµε:. 
 
                  Τα Εµπορικά Επιµελητήρια Κοµοτηνής-Ξάνθης-Έβρου-∆ράµας-Καβάλας 
όπως µεριµνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα µέλη τους, για το 
διαγωνισµό, επίσης για την τοιχοκόλληση της συνηµµένης προκήρυξης στους 
πίνακες ανακοινώσεών τους. 
 
          Τις εφηµερίδες: 
 
                          Να φέρουν το συνηµµένο κείµενο προς δηµοσίευση, το αργότερο 
µέχρι 25 Οκτ 17 και σε περίπτωση που αυτές δεν κυκλοφορούν αυτή την ηµέρα, η 
δηµοσίευση να γίνει την επόµενη. Κατά τη δηµοσίευση: 
 
                          Να χρησιµοποιηθούν στοιχεία Νο 6 και µόνο σε περίπτωση 
έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιµοποιηθούν Νο 8. 
 
                          Οι τίτλοι όπως δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο 
των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. 
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           Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα υπερβαίνει 
τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 

   Να εκδώσουν τιµολόγιο, µε τιµές που καθορίζονται στο (α) 
σχετικό, µετά από έγκαιρη ειδοποίηση, προς το ΛΣ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, Στρδο 
«ΠΑΡΑΣΧΟΥ», ΤΚ 69100, Κοµοτηνή, για να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 
των εξόδων δηµοσίευσης. Γι’ αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί η αποστολή του 
τιµολογίου, 3 φύλλων του τεύχους της εφηµερίδας, όπου έγινε η 
δηµοσίευση, αναλυτικός λογαριασµός, βεβαίωση αρµοδίου πρακτορείου για 
το ύψος της κυκλοφορίας της εφηµερίδας και αριθµός λογαριασµού για την 
κατάθεση του οφειλόµενου ποσού. 
 
                       Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ, προς το οποίο κοινοποιείται η προκήρυξη (υ.τ.α), 

παρακαλείται για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
 
                       Το ∆΄ ΣΣ, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για 
την ενηµέρωσή του. 
 
                       Οι ∆ήµοι Κοµοτηνής, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, ∆ράµας και 
Καβάλας παρακαλούνται όπως αναρτήσουν τη συνηµµένη προκήρυξη στους 
χώρους ανακοινώσεών τους, για την ενηµέρωση του κοινού. 
 

                  Χειριστής θέµατος : Υπλγος (ΕΜ) Γεωργουσάκης Χαράλαµπος 
,29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/ΙΙ (τηλ.: 844-4497). 
 
 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 

Υπλγος(ΕΜ) Χαράλαµπος Γεωργουσάκης 
4ο ΕΓ/II 

Ταξίαρχος Γεώργιος Χατζηγεωργίου 

 
∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, Ακαδηµίας 6, ΤΚ 10671, Αθήνα 
(Keeuhcci@uhc.gr) 
∆ήµος Κοµοτηνής,gdkomot@otenet.gr 
∆ήµος ∆ράµας, dhmos-dramas@dra.forthnet.gr 
∆ήµος Ξάνθης, relations@cityofxanthi.gr 
∆ήµος Αλεξανδρούπολης, τηλ. 2551064101 
∆ήµος Καβάλας, τηλ. 2513500100 
Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Ροδόπης, Καβείρων 12, 
Κοµοτηνή, ΦΑΞ: 2531025866, info@everodopi.gr 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Ροδόπης, Βας. Γεωργίου 
2β,Κοµοτηνή, ΦΑΞ:25310-26714, ccirod@otenet.gr, info@rodopicci.gr 
Επιµελητήριο Ξάνθης, Βας. Κων/νου 1, Ξάνθη, ΦΑΞ: 25410-25987, 
ebex@otenet.gr 
Επιµελητήριο Έβρου, Εµπορίου 5α, ΦΑΞ:25510-23253, 
epimevro@otenet.gr 
Επιµελητήριο ∆ράµας, Λ. Λαµπριανίδου 40, ∆ράµα ΤΚ 66100, 
ccidrama@dramanet.gr 
Επιµελητήριο Καβάλας, Οµονοίας 50Α, ΤΚ 65302, Καβάλα (FAX: 2510 835946 
– τηλ. 2510 223325), email: eic157@otenet.gr 
Εφηµερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Λένορµαν 205, 10442 Αθήνα τηλ 210519800, 
ΦΑΞ: 210-5198295, tgili@otenet.gr 
Εφηµερίδα ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ 2310553196, 
ΦΑΞ:2310567575, posb@otenet.gr 
Εφηµερίδα ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, Όπισθεν Οικισµού Ηφαίστου, 
Κοµοτηνή, Τηλ: 2531072486 paratir@otenet.gr 
 
 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ 
∆’ΣΣ/∆Υ∆Μ – ∆ΟΙ – ∆ΕΛ 
29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο  ΕΓ  
ΧΧΙ ΤΘΤ/4ο ΕΓ 
IV ΤΑΞΥΠ/∆ΕΜ 
ΛΣ/29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ 
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 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΤΗΝ  ΠΕ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
 

Προκήρυξη υπ’ αριθ. 04/2017 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ». 
 

2. Είδος ∆ιαγωνισµού : Ανοιχτός ∆ηµόσιος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
 
3.   Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια νωπών οπωροκηπευτικών 

(CPV:03221000-8) για τις ανάγκες των Μονάδων στη ΠΕ Ροδόπης 
 
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 εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (183,000€) περίπου. 
 
6. Χρονικές προθεσµίες του διαγωνισµού: 
 

     α. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), 
µέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr , όπου και θα 
υπάρχει πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 
διακήρυξης. 

 
   β. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών στη 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται η 20 Νοε 

2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00. 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 ΕΣΗ∆ΗΣ. Οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχοντες πρέπει να 
υποβάλλουν φωτοαντίγραφα των απαιτούµενων από το ΕΣΗ∆ΗΣ 
εγγράφων στη 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ, µέχρι 23 Νοε 17, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
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09:00. Λοιπές ηµεροµηνίες σχετικές µε τη διαδικασία του διαγωνισµού, θα 
γνωστοποιούνται αυτόµατα, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ και στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού. 
 
           γ. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, ή άλλου 
ανυπέρβλητου κωλύµατος που θα οφείλεται σε γεγονότα µη δυνάµενα να 
προβλεφθούν, η Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη µετάθεση της ηµεροµηνίας 
διεξαγωγής του διαγωνισµού, µε νέα δγη, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
άρθρου 37, παράγραφος 4 του Ν.4412/2016.  
 
7.   Κριτήρια ανάθεσης της σύµβασης θα είναι η χαµηλότερη τιµή (έκπτωση %), 
επί της µέσης λιανικής τιµής πωλήσεως των νωπών οπωροκηπευτικών σύµφωνα 
µε το πιστοποιητικό τιµών της οικείας Περιφέρειας (Τµήµα Εµπορίου) που θα 
προσκοµίζει η επιτροπή παραλαβής οπωροκηπευτικών µε τον προµηθευτή ή 
νόµιµο αντιπρόσωπο αυτού, κάθε δέκα (10) ηµέρες των προς προµήθεια 
προϊόντων και η συνολική εκτιµώµενη αξία θα ανέρχεται περίπου σε εκατόν 
ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (183,000€) περίπου χωρίς Φ.Π.Α. 
  
8.   Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, µε 
δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστηµα έως και δύο (2) εξάµηνα. 
 

9. Η υποβολή  εναλλακτικών προσφορών δεν γίνεται δεκτή. ∆εν απαιτείται 
κατάθεση δειγµάτων. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η ελληνική. 
 
10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι να προσκοµίσουν 
µε την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή  συµµετοχής στο διαγωνισµό 
ύψους 2 % επί της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ. Ενώ ο 
µειοδότης για υπογραφή της σχετικής σύµβασης οφείλει να προσκοµίσει 
στην 29 Μ/Π ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης ποσού 5% επί της αξίας του τµήµατος κατακύρωσης.  
 
11. ∆ιεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή 
πληροφοριών, τις εργάσιµες µέρες και ώρες από την 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ 
ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ∆ΕΤΣ»/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/II, Στρατόπεδο 
«Παράσχου», Κοµοτηνή, ΤΚ 69100, τηλέφωνο: 2531054497, email: 
taxpz29@yahoo.gr. 
 
12. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και αποστολή 
της στον Ελληνικό Τύπο : έως 25 Οκτ 17. 
 

 
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ‘’04/2017’’ 
(Για δηµοσίευση στις εφηµερίδες) 

 
 Ανακοινώνεται ότι από την Στρατιωτική Υπηρεσία θα διενεργηθεί ανοιχτός 
µειοδοτικός διαγωνισµός, για την ανάδειξη προµηθευτή νωπών 
οπωροκηπευτικών,  για τις ανάγκες των Μονάδων της ΠΕ Ροδόπης. 
 
 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη τιµή (έκπτωση %), επί της 
µέσης λιανικής τιµής πωλήσεως των νωπών οπωροκηπευτικών σύµφωνα µε το 
πιστοποιητικό τιµών της οικείας Περιφέρειας (Τµήµα Εµπορίου) που θα 
προσκοµίζει η επιτροπή παραλαβής οπωροκηπευτικών µε τον προµηθευτή ή 
νόµιµο αντιπρόσωπο αυτού, κάθε δέκα (10) ηµέρες των προς προµήθεια 
προϊόντων και η συνολική εκτιµώµενη αξία θα ανέρχεται περίπου σε εκατόν 
ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (183,000€) περίπου χωρίς Φ.Π.Α. 
 
 Η συµβατική υποχρέωση του προµηθευτή θα είναι διάρκειας ενός (1) έτους, 
µε δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστηµα έως και δύο (2) εξάµηνα. 
 

 Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 
διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ορίζεται  η 20 Νοε 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00. 
 

Λοιπές λεπτοµέρειες στη διακήρυξη του διαγωνισµού. 
 
    Η προκήρυξη και η διακήρυξη του διαγωνισµού στους υποψήφιους 
προµηθευτές, θα είναι διαθέσιµη ηλεκτρονικά στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στο ΕΣΗ∆ΗΣ και στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 
 
 Παροχή πληροφοριών, τις εργάσιµες µέρες και ώρες από την 29 Μ/Π    
ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ, Στρδο «Παράσχου», Κοµοτηνή, ΤΚ 69100, τηλέφωνο: 2531054497, 
email: taxpz29@yahoo.gr. 
 
                                                                    
                                                                  Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
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