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ΠΡΟΣ  :  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
              Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  Τηλέφ. (ΕΨΑΔ):821-2402 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600.163/16/23040 
  Σ.2140 
            Βέροια, 02 Ιουν 21 
  Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΘΕΜΑ :   Διαγωνισμοί – Συμβάσεις (Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού 

Διαγωνισμού) 

 
ΣΧΕΤ. : α. ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 

Ε.Δ» 
 β. Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ 
 γ. ΓΚΤΕΔ 
 δ. Ν.3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη Σύναψη Δημόσιων 

Συμβάσεων − Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως Τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» 

 ε. Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας 
(ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) 

 στ. ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
 ζ. N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» 
 η. Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση 

του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων, 
Ειδικότερες Ρυθμίσεις Προμηθειών στους Τομείς της Άμυνας και 
της Ασφάλειας και άλλες Διατάξεις για την Ανάπτυξη, τις 
Υποδομές και την Υγεία» 

 
 1. Σας αναφέρουμε/γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα 
σχετικά, η Ι ΜΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην 
προμήθεια: 
     

Οπωροκηπευτικών 
για τις ανάγκες των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων που εδρεύουν στη 

Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας 
 

 2. Μετά τούτου, σας υποβάλλουμε/αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ 
αριθ. 2/2021 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό 
κείμενο προς δημοσίευση στον Τύπο, που αφορά στον υπόψη διαγωνισμό και 
παρακαλούμε: 
 
  α. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα 
www.army.gr,  στις 08 Ιουν 21. 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ:     
ΑΔΑΜ: 
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  β. Τα Επιμελητήρια, να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή σ’ αυτόν 
και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεών 
τους.  
 
  γ. Τις Τοπικές Εφημερίδες: 
 
   (1) Να δημοσιεύσουν  το συνημμένο κείμενο, στις 08 
Ιουνίου 2021 ή την επόμενη σε περίπτωση, που αυτές δεν κυκλοφορούν. 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. 
 
    (γ) Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της περίληψης 
της διακήρυξης δε θα υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά. 
 
   (2) Να εκδώσουν τιμολόγιο εξόδων δημοσίευσης, µε τις 
τιμές που καθορίζονται στη ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008), του οποίου 
η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από το Λ.Σ/Ι ΜΠ. Γι’ αυτό το λόγο, θα απαιτηθεί η 
αποστολή (στον Λ.Σ/Ι ΜΠ) του τιμολογίου, 3 φύλλων του τεύχους της εφημερίδας, 
όπου έγινε η δημοσίευση, αναλυτικός λογαριασμός, βεβαίωση αρμόδιου 
πρακτορείου, για το ύψος της κυκλοφορίας της εφημερίδας και αριθμός 
λογαριασμού, για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού. 
 
 3. Ο Λ.Σ/Ι ΜΠ, αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά από την τοπική 
εφημερίδα, να προβεί έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης 
δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στις εφημερίδες, αιτούμενος το 
αναγκαίο ποσό από τη Ι ΜΠ/ΔΟΙ.  
 
 4. Οι Δήµοι ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ και ΝΑΟΥΣΑΣ παρακαλούνται, 
όπως αναρτήσουν τη συνημμένη περίληψη της διακήρυξης στους χώρους 
ανακοινώσεών τους, για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
 
 5. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 6. Χειριστής θέματος: Ανχης (ΕΜ) Δημήτριος Καζάσης, Τμχης Ι ΜΠ/         
4ο ΕΓ/3, τηλέφ. 23310-32402, e-mail: imp@army.gr. 
 

           Υπτγος Δημήτριος Βουνίσιος 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Ανχης (EM)  Δημήτριος Καζάσης  
         4ο  ΕΓ/3ο Τμ  
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Συνημμένα 
 
1. Αναλυτική Προκήρυξη  Διαγωνισμού Υπ. Αριθ. 2/2021  
2. Συνοπτική Προκήρυξη Διαγωνισμού Υπ. Αριθ. 2/2021 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

Αποδέκτες για Ενέργεια Συνημμένα 

ΓΕΣ/Δ3 (ΔΕΝΔΗΣ) 1 Αναλυτική 
Προκήρυξη 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 6,              
Αθήνα, ΤΚ: 10671,  e-mail: keeuhcci@uhc.gr  

-//- 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ HMAΘΙΑΣ, Κεντρικής 3, Βέροια, ΤΚ:59132,   email: 
chamimat@otenet.gr 

-//- 

Δήμος BEΡΟΙΑΣ, Μητροπόλεως 44, Βέροια, ΤΚ:59132,  e-mail: 
veria@otenet.gr 
Δήμος ΝAOYΣΑΣ, Δημητρίου Βλάχου 30, Νάουσα, ΤΚ 59200, e 
mail:info@naousa.gr        
Δήμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, Εθνικής Αντιστάσεως 42, Αλεξάνδρεια 
Ημαθίας, ΤΚ 59300, e mail: promithies@alexandria.gr                                                                    
                                                             

-//- 
 

-//- 
 

-//- 

Eφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑ», Kεντρικής 195, ΤΚ 59132, Βέροια                                          
e mail: info@imerisia-ver.gr 

1 Συνοπτική 
Προκήρυξη 

 

Eφημερίδα «ΛΑΟΣ ΒΕΡΟΙΑ», Βενιζέλου 10, ΤΚ 59132, Βέροια, 
e mail: news@laosnews.gr 

-//- 

Λ.Σ/Ι ΜΠ                                                                                               1 Αναλυτική 
Προκήρυξη 

Αποδέκτες για Πληροφορία  

Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3- ΔΟΙ - 

Σ.Π ΒΕΡΟΙΑΣ - 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2/2021  

 

Επωνυμία αναθέτουσας αρχής Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (Ι ΜΠ) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Στρδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ» 

Πόλη Βέροια 

Ταχυδρομικός κωδικός 59132 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR 521 

Τηλέφωνο 2331032402 

Φαξ - 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  imp@army.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Δημήτριος Καζάσης 

Γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

- 

Κύρια δραστηριότητα αναθέτουσας αρχής  Η κύρια δραστηριότητα της 
αναθέτουσας αρχής είναι η Άμυνα.  

Φύση σύμβασης Προμήθεια - αγορά  
οπωροκηπευτικών, με κωδικούς 
CPV: 15300000-1 (Φρούτα, 
λαχανικά και συναφή προϊόντα) 

Προϋπολογισθείσα 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 κ.λπ. Η 
εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα 
ανέρχεται σε σαράντα δύο χιλιάδες 
ευρώ (42.000€),  περίπου. 

Είδος και ποσότητα προς παράδοση προϊόντων Οι ποσότητες, για κάλυψη αναγκών 1 
έτους και δυνατότητας παράτασης 1 
εξαμήνου, των συγκεκριμένων ειδών, 
δεν δύναται να υπολογιστούν με 
ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από 
λόγους μη δυνάμενους να 
προβλεφθούν μελλοντικά, όπως 
ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση, 
ανάγκες Μονάδων κ.λπ. 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρος ή 
για όλα τα ζητούμενα προϊόντα 

Δεκτές προσφορές για μέρος των 
προϊόντων 

Εναλλακτική προσφορά Δεν επιτρέπεται 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης προϊόντων και 
εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της σύμβασης 

Για την κάλυψη των αναγκών των 
Μονάδων σε οπωροκηπευτικά 
καθημερινά από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
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Διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει 
ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού, θα 
αναρτηθεί στους ιστοτόπους 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και «ΚΗΜΔΗΣ» 

Ημερομηνίες παραλαβής των προσφορών 
 

Έως 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 08:55 
στη ΛΑΦ Βέροιας (Κεντρικής 1, 
Βέροια, ΤΚ 59132, τηλ. 2331061670) 
 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών Ελληνική 

Ημερομηνία – ώρα – τόπος αποσφράγισης 
προσφορών 

22 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00 στη 
ΛΑΦ Βέροιας (Κεντρικής 1, Βέροια, 
ΤΚ 59132, τηλ. 2331061670) 

Απαιτούμενες εγγυήσεις για τη συμμετοχή Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση 
με το 2% της προϋπολογισθείσας 
αξίας (προ ΦΠΑ), δηλαδή 
οκτακόσια σαράντα ευρώ 
(840,00€)  

Χρηματοδότηση 
 

Π/Υ του ΓΕΣ με ΕΦ 
1.011.202.00.000.00 και 
Λογαριασμό Εξόδων 2410901001 
για τις ανάγκες συσσιτίου των 
Μονάδων της Φρουράς Βέροιας – 
Αλεξάνδρειας - Νάουσας.  

Όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, που 
πρέπει να πληρεί ο ανάδοχος 

Όπως καθορίζονται, αναλυτικά, 
στους όρους της Διακήρυξης 

Χρόνος ισχύος προσφορών Έως 23 Νοεμβρίου 2021 

Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης Όπως καθορίζονται αναλυτικά, 
στους όρους της Διακήρυξης 

Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης Χαμηλότερη τιμή ανά είδος όπως 
αυτή συνάγεται από το μεγαλύτερο 
ποσοστό εκπτώσεως επί τοις % επί 
της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης 
των ειδών επί του «Δελτίου Τιμών 
Λαχαναγοράς της Κεντρικής Αγοράς 
Θεσσαλονίκης». Η Ι ΜΠ θα 
καθορίσει τα ελάχιστα αποδεκτά 
ποσοστά έκπτωσης για τα 
οπωροκηπευτικά. 

Αρμόδιο όργανο για διαδικασίες ενστάσεων Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 
της Ι ΜΠ.   

Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης 08 Ιουνίου 2021 

Άλλες σχετικές πληροφορίες Όπως καθορίζονται, αναλυτικά, 
στους όρους της Διακήρυξης 
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