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ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΑΔΑ:  

ΠΡΟ:  Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
  «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Β΄ ΚΛΑΓΟ 
 Πίλαθαο Απνδεθηώλ ΓΝΗ Β2 (ΓΤΓΜ) 
  ΣΜΗΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΜ)  
  Σειέθ. (Δζση.): 3402 
ΚΟΙΝ :  Φ.600.163/274/29643 
  .4195  
  Θεζζαινλίθε, 9 Ινπι 20 
  πλεκκέλα: Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
   
ΘΕΜΑ: πκβάζεηο – Γηαγσληζκνί (Δγθαηάζηαζε Απηνκάησλ Πσιεηώλ) 
  
ΥΕΣ : α. Ν.Γ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο & Λνγηζηηθνύ ησλ  ΔΓ» 

(ΦΔΚ Α’ 251) 
 β. Κ 5-98/1984 «ηξαηησηηθά Πξαηήξηα» 
 γ. Ν.2362/95 «Πεξί  Γεκνζίνπ  Λνγηζηηθνύ  Διέγρνπ  ησλ  

Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο» 
 δ. Φ.800/133/134893/.3323/19 Ννε 07/ΤΠΔΘΑ/ ΓΓΟΤ/ΓΟΙ 

«Πεξί Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο ησλ Τθππνπξγώλ 
Δζληθήο Άκπλαο ζε Κεληξηθά θαη Πεξηθεξεηαθά Όξγαλα ηεο 
Γηνίθεζεο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ» 

 ε. Κώδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ (ΚΣΠ) 
 ζη. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκ. 

πκβάζεσλ» 
 δ. Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Δπνπηείαο – Γεκόζην Λνγηζηηθό θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» 
 ε. Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ & 

Τπεξεζηώλ» 
 ζ. ΣΔ 61-4/18/ΓΔ/ΓΟΙ 

 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 2/2020 
 

 1. αο γλσξίδνπκε όηη, αθνύ ειήθζεζαλ ππόςε ηα θαζνξηδόκελα ζηα 
ζρεηηθά,  

 
π π ο κ η π ύ ζ ζ ε η α ι   

 
ζπλνπηηθόο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο γηα 
εγθαηάζηαζε 16 ζπλνιηθά κεραλεκάησλ απηνκάησλ πσιεηώλ (ξνθεκάησλ, 
εκθηαισκέλνπ λεξνύ, ρπκώλ - αλαςπθηηθώλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ εδεζκάησλ, 
λεξώλ θαη αλαςπθηηθώλ) γηα ηηο Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ησλ ηξδσλ 
«ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΩ» θαη «ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΩΣΣΑ». 
. 
 2. Σα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ, όπσο παξαθάησ: 
 
  α. Αναθέηοςζα Απσή: 
 
   Γ΄ ώκα ηξαηνύ (Γ΄). 
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 β. Είδορ Διαγωνιζμού 
 
  πλνπηηθόο δηαγσληζκόο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ (ε) 
ζρεηηθνύ. 
 
  γ. Ανηικείμενο ηος Διαγωνιζμού:  
 
    Δγθαηάζηαζε 16 ζπλνιηθά κεραλεκάησλ απηνκάησλ πσιεηώλ 
(ξνθεκάησλ – εκθηαισκέλνπ λεξνύ – αλαςπθηηθώλ – ζπζθεπαζκέλσλ 
εδεζκάησλ) γηα ηηο Μνλάδεο ησλ ηξδσλ «ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΩ» θαη 
«ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ ΚΩΣΣΑ». 
 
  δ. ςνολική Εκηιμώμενη Αξία:  
 
   Η εθηηκώκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην ύςνο, ησλ είθνζη νθηώ  
ρηιηάδσλ επξώ (28.000,00 €), ρσξίο ΦΠΑ. 
 
  ε. Διεύθςνζη:  
 
   Γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξνρή 
πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ην Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ), 
ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ», Λεσθ. ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903, ηειέθσλν: 
2310 893402, email: gss_dydm@army.gr.  
 
  ζη. Υπονικέρ Πποθεζμίερ και Λοιπέρ Λεπηομέπειερ ηος 
Διαγωνιζμού:  
 
      (1) Καηάζεζε θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζηελ 
παξαπάλσ δηεύζπλζε ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, έσο ηελ Πέκπηε 23 
Ιοςλίος 2020 (10.00Ω). Κάζε θάθεινο ζπκκεηνρήο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) 
ππνθαθέινπο κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή πξνζθνξά θαη ηελ 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζηνπο νπνίνπο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα 
δηθαηνινγεηηθά αληίζηνηρα. Η δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ θαζνξίδεηαη 
ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο.  
 
        (2) Απνζθξάγηζε ησλ ππόςε θαθέισλ θαη έιεγρνο ησλ      
δηθαηνινγεηηθώλ ηελ Πέκπηε 23 Ιοςλίος 2020 και ώπα 10:00Ω, ζην ηξδν 
«ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΩ». ε δεύηεξν ρξόλν ζα απνζθξαγηζζνύλ νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο κόλν ησλ ζπκκεηερόλησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξνύλ 
ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 

 (3)  Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη 
αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (pdf) ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 
Αλάξηεζε ηεο Πξνθήξπμεο ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ     
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ηελ 9 Ινπιίνπ 20.  
 
   δ.  Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύβαζεο: Η πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κε κόλν θξηηήξην ηε ηηκή (πςειόηεξν κεληαίν 
κίζζσκα γηα ην ζύλνιν ησλ απηόκαησλ πσιεηώλ). 
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 3. Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα είλαη γηα δύν (2) έηε κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο γηα έλα (1) έηνο (ηκεκαηηθά αλά κήλα ή ζπλνιηθά) γηα κέξνο ή ην 
ζύλνιν ησλ εμππεξεηνύκελσλ Μνλάδσλ, κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ πξνκεζεπηή 
θαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί ε ηηκή. 
 
 4. Οη δηαγσληδόκελνη δελ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή     
ζπκκεηνρήο.  
 
 5. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ηα Δπηκειεηήξηα, ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
Θεζζαινλίθεο θαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, παξαθαινύληαη: 
 
                    α.  Επιμεληηήπια 
 
    Γηα ηελ έγθαηξε ιήςε γλώζεο ησλ κειώλ ηνπο, κε ζθνπό ηελ όζν 
ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζε απηόλ θαη γηα ηελ ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο 
αλαθνίλσζεο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεώλ ηνπο θαη ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ ζηελ Γηεύζπλζή καο (Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ, ηξαηόπεδν «ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΩ», 
Λεσθ. ηξαηνύ 1, Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903). 
 

                   β.   Πεπιθεπειακή Ενόηηηα Θεζζαλονίκηρ (Σμήμα Εμποπίος) και  
Δήμορ Θεζζαλονίκηρ 
 
     Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζεο ζηνπο ρώξνπο        
αλαθνηλώζεσλ θαη ηελ απνζηνιή ζε καο ηνπ απνδεηθηηθνύ ηνηρνθόιιεζεο 
 
 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο, Δπηηειήο    

Γ΄ /Β2/6ν, ηειέθ. 2310-893402 θαη e-mail: gss_dydm@army.gr. 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

«Α» Γεληθνί Όξνη πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Δγθαηάζηαζε Απηόκαησλ 
Πσιεηώλ 

«Β» Δηδηθνί Όξνη πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Δγθαηάζηαζε Απηόκαησλ 
Πσιεηώλ 

 «Γ» ύκβαζε Τπ. Αξηζκ. «2/2020» ηελ Δγθαηάζηαζεο Απηόκαησλ Πσιεηώλ 
 (Τπόδεηγκα) 
 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Αληηζηξάηεγνο Γεκήηξηνο Κνύθθνο 
Γηνηθεηήο 

  
  

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο  
Δπηηειήο Β2/6ν  
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ  
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ, 
Αθαδεκίαο 7 ΣΚ 10671 ηει.: 2103387104, e-mail: 
keeuhcci@uhc.gr 
ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ,       
Σζηκηζθή 29 ΣΚ 54624,  ηει..: 2310-370100,  e-mail: 
root@edeth.gr 

Σν Πξνίκην Γεκνζίεπζεο 
 

-//- 

Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο, 
Αξηζηνηέινπο  27, TK 54624, ηει.: 2310-241668, e-
mail: info@veth.gov.gr 

-//- 

Γήκνο Θεζζαινλίθεο, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ 1, TK 
54640, ηει.:2313-317777, e-mail: info@ 
thessaloniki.gr 

-//- 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θεζζαινλίθεο (Σκήκα 
Δκπνξίνπ) 26εο Οθησβξίνπ 64, ηει. 2323326453 θαη 
θαμ 2313325473 

-//- 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία  
Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ) –ΓΟΙ 
Γ΄ /NRDC-GR/TAΞΓΒ/4ν ΔΓ 

--- 
--- 

Τ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΤΠ/NRDC-GR 

--- 

mailto:keeuhcci@uhc.gr


 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΔΗΜΟΙΕΤΗ  

 

Πποκήπςξη Διαππαγμάηεςζηρ: 2/2020 
 

           Γηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ κε έγγξαθεο ελζθξάγηζηεο 
πξνζθνξέο γηα εγθαηάζηαζε 16 ζπλνιηθά κεραλεκάησλ απηνκάησλ πσιεηώλ 
(ξνθεκάησλ, εκθηαισκέλνπ λεξνύ – αλαςπθηηθώλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ εδεζκάησλ,) γηα ηηο 
Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ησλ ηξαδσλ «ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΩ» θαη «ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ 
ΚΩΣΣΑ». 

 
 

ΥΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ηκεξνκελία Ηκέξα Ώξα  
ηξδν «ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΩ»  
ΣΤΠ/NRDC-GR 23 Ιοςλ 20 Πέμπηη 10:00  

 

Πποϋπολογιζμόρ ηος Έπγος ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ: 28.000,00 Εςπώ. 
 
 

Υπονική διάπκεια ηος Έπγος: Δςο (2) σπόνια, μεηά ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ.  
 

ΔΙΑΣΤΠΩΕΙ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοζίεςζηρ ζηο 
www.diavgeia.gov.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
Δημοζίεςζηρ  

9 Ινπιίνπ 2020 9 Ινπιίνπ 2020 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ  ΑΡΥΗ (ΑΑ) 
Γ΄ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ/Β2 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ   
ΜΔΡΙΜΝΑ [(Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ)] 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 

ύλαςε ζύκβαζεο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ 
απηνκάησλ πσιεηώλ: 
α. ξνθεκάησλ. 
β. εκθηαισκέλνπ λεξνύ, ρπκώλ θαη αλαςπθηηθώλ 
γ. ζπζθεπαζκέλσλ εδεζκάησλ, λεξνύ θαη 
αλαςπθηηθώλ. 
γηα ηηο Μνλάδεο – Αλεμ. Τπνκνλάδεο ηξδσλ 
«ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΩ» θαη «ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΟΤ 
ΚΩΣΣΑ». 

ΔΙΓΟ  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ πλνπηηθόο Πιεηνδνηηθόο  Γηαγσληζκόο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
28.000,00€ ζπλνιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ΦΠΑ θαη λόκηκσλ θξαηήζεσλ  

ΚΩΓΙΚ CPV 42933000-5: Απηόκαηα κεραλήκαηα πώιεζεο 
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, κε κόλν θξηηήξην ηελ πςειόηεξε 
πξνζθεξόκελε ηηκή από ηελ ηηκή εθθίλεζεο  
(πςειόηεξν κεληαίν κίζζσκα γηα ην ζύλνιν ησλ 
απηόκαησλ πσιεηώλ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ         
ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η αλάδεημε κεηνδόηε ζα γίλεη βάζεη ησλ θξηηεξίσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα ησλ Γεληθώλ θαη 
Δηδηθώλ Όξσλ. 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  ---- 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ      
ΚΑΣΑΘΔΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 
& ΦΑ-ΚΔΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ», Λεσθ. ηξαηνύ 1 
Θεζζαινλίθε, ΣΚ:54636, θαη ΒΣ 903 
Κσδηθόο NUTS: EL522  

ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΠΙ 
ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Δξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ 
(ηειέθσλν: 2310 - 893402, email: gss_dydm@ 
army.gr)  

ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ  Καιήο εθηέιεζεο: ηνπιάρηζηνλ 1.150,00 € 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ωο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα «Β»  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Γύν (2) έηε, κε δηθαίσκα παξάηαζεο κε δηθαίσκα 
παξάηαζεο γηα έλα (1) έηνο (ηκεκαηηθά αλά 
6κήλν) γηα κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ 
εμππεξεηνύκελσλ Μνλάδσλ, κε ηελ ζύκθσλε 
γλώκε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ρσξίο λα κεηαβιεζεί 
ε ηηκή. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ &  
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πέκπηε 23 Ινπιίνπ 2020 κέρξη 10.00Ω 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Πέμπηη 23 Ιοςλίος 2020 και ώπα 10.05Ω  

ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΓΟΥΩΝ Έλαο (1) νηθνλνκηθόο θνξέαο 

ΤΜΒΑΗ 
ρέδην ύκβαζεο όπσο ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα 
ηεο παξνύζαο   

ΔΠΙΗΜΗ ΓΛΩΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Διιεληθή 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΚΑΙ ΠΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Θα ζπγθξνηεζνύλ κε κέξηκλα ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο (ΑΑ) (Γ΄ )  

ΔΡΓΟ Ωο ν παξαπάλσ ηίηινο 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ ύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο 
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ΤΛΛΟΓΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 
Θα ζπγθξνηεζνύλ κε κέξηκλα ηεο ΑΑ όπσο 
εθάζηνηε νξίδνληαη  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο, Δπηηειήο    
Γ΄ /Β2/6ν, ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ», Λεσθ. 
ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903, ηειέθσλν: 
2310 893402, email: gss_dydm@army.gr.  
 

 
 Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 

 


