
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜON  01/29 Νοε 2016/ EKEΜ 

 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΓΗΜΟΙΟ  ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΔΛΔΥΩΗ – ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΩΡΟΠΟΛΔΙΟΤ ΣΟΤ ΔΚΔΜ (ΜΔ 

ΗΜΔΙΑ ΠΩΛΗΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΠΡΑΣΗΡΙΟΤ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ ΣΟΤ 

ΔΚΔΜ ΣΗΝ ΔΓΡΑ ΣΟΤ ΔΚΔΜ, ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ «ΣΡΑΣΑΡ-

ΥΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΠΑΠΑΓΟΤ ΚΑΙ ΣΟ ΚΑΑΤ ΑΓ. ΑΝΓΡΔΑ) ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟ-

ΜΗΘΔΙΑ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΤΣΩΝ ΚΑΙ ΛΑΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗ ΓΔΩΜΗΛΩΝ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ (ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΩ ΓΤΝΑΜΔΩ) ΣΡΑΣΟΤ-

ΞΗΡΑ ΠΟΤ ΔΓΡΔΤΟΤΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ  ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΙΩΣΙΑ. 
 

 Αλαθνηλώλεηαη όηη ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ ΔΚΔΜ, ηξαηόπεδν 
"ΑΚΔΣΣΑ Β" ζην Βύξσλα (Καξέαο), αλνηθηόο δεκόζηνο  δηαγσληζκόο κε θξηηήξην 
θαηαθύξσζεο ηε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βά-
ζεη ηηκήο, όπσο απηή ζα πξνθύπηεη από ηε δνζείζα έθπησζε επί ηνπ δειηίνπ ηη-
κώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη όπνπ δελ ππάξρεη, ηηο ηηκέο ηεο Τπεξαγνξάο 
«ΚΛΑΒΔΝΙΣΗ». ρακειόηεξε ηηκή ζε επξώ, γηα ηελ ζηειέρσζε – ιεηηνπξγία ηνπ 
νπσξνπσιείνπ ηνπ ΔΚΔΜ (κε ζεκεία πώιεζεο εληόο ηνπ πξαηεξίνπ ηξνθίκσλ 
θαη πνηώλ ηνπ ΔΚΔΜ, εληόο ηνπ ζηξαηνπέδνπ « ΣΡΣΑΡΥΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 
ΠΑΠΑΓΟΤ» θαη ζην ΚΑΑΤ Αγ. Αλδξέα) θαη ηελ πξνκήζεηα λσπώλ θξνύησλ θαη 
ιαραληθώλ θαη απνθινησκέλσλ θαη κε γεώκεισλ ησλ Μνλάδσλ (αλεμαξηήηνπ δπ-
λάκεσο) ηξαηνύ Ξεξάο πνπ εδξεύνπλ ζηνπο Ννκνύο Αηηηθήο θαη Βνησηίαο. 
 

Ο διαγωνιζμός θα πραγμαηοποιηθεί με τρήζη ηης ηλεκηρονικής πλαη-

θόρμας ηοσ Δθνικού σζηήμαηος Ηλεκηρονικών Γημοζίων σμβάζεων (Δ-

ΗΓΗ) μέζω ηης διαδικησακής πύλης www.promitheus.gov.gr ηοσ ζσζηή-

μαηος, ύζηερα από κανονική προθεζμία πενήνηα επηά (57) ημερών, από 29 
Ννε 2016, εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο 
απηήο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, κε αξηζκό εζσηε-
ξηθήο αλαθνξάο 2016 – 152932. ην Σεύρνο Γηαθεξύμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν, ζα δεκνζηεπζεί ηελ 
02 Γεθ 16 ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 10 ηεο ΤΑ Π1/2390/2013. 

 

Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα αλαξηεζεί ζε ειε-
θηξνληθή  κνξθή  (.pdf),  ζηε  δηαδηθηπαθή  πύιε  www.promitheus.gov.gr,  ηνπ 
ΔΗΓΗ. 

 
Ηκεξνκελία  αλάξηεζεο  ηεο  δηαθήξπμεο  ζηε  δηαδηθηπαθή  πύιε  ηνπ 

ΔΗΓΗ, νξίδεηαη ε  29 Ννε  2016. Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθν-

ξώλ ζην ζύζηεκα, νξίδεηαη ε 03 0900 Ιαν 2017. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία π-
πνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ  ζηε  Γηαδηθηπαθή  πύιε   www.promitheus.gov.gr  

ηνπ  ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, νξίδεηαη ε 25 1500 Ιαν 17, εκέξα Σεηάξηε.  Με-
ηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο  εκεξνκελίαο  θαη  ώξαο,  δελ  ππάξρεη  ε  
δπλαηόηεηα   ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα. Ο ρξόλνο ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, 
βεβαηώλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζύκ-
θσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 6 ηεο ΤΑ  Π1/2390/16-10-2013  «Σερληθέο 
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ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)». 

 
Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 
 
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, ηέζζεξηο (4) εξ-

γάζηκεο  εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ, 

ήηνη ηελ 01 0800 Φεβ 17 από ην αξκόδην, πηζηνπνηεκέλν ζην ζύζηεκα, ζπιινγη-
θό όξγαλν (επηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηα-

γσληζκνύ [εθεμήο: «επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ»]), όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθε-
ηαη ζην άξζξν 9  ησλ Γεληθώλ Όξσλ,  εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκε-
λσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ. 

 
Σα  έμνδα  δεκνζίεπζεο  ησλ  αλαθνηλώζεσλ  ζηνλ  Διιεληθό  Σύπν  ζα βα-

ξύλνπλ   ηνλ/ηνπο  αλαδεηρζέληα/εο  αλαδόρνπο,  ζηνλ/νπο  ν π ν ί ν / ν π ο  ζα  θα-
ηαθπξσζεί  ν δηαγσληζκόο  θαη  ζα  θαηαβιεζνύλ  από  απηνύο  πξηλ  από  ηελ  
ππνγξαθή  ησλ ζρεηηθώλ ζπκβάζεσλ. 

 
Δθόζνλ δεηεζνύλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο, ζπκπιεξσ-

καηηθέο  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, ηζρύνπλ ηα θαζν-
ξηδόκελα ζην Ν. 4412/2016. 

 
Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ 

παξέρεηαη από ην δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκα-

ηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ, ππνβάιινληαη κόλν από εγγεγραμμένοσς ζηο ζύ-

ζηημα οικονομικούς θορείς, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ 
ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο). Σα ππόςε αηηήκα-
ηα/εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιώζζα,  εληόο ησλ 
πξνζεζκηώλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζα απεπζύλνληαη ζηελ Τπεξεζία 
πνπ  δηελεξγεί ην Γηαγσληζκό ή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 
δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα  έρνπλ   ππνβιεζεί κε ηξόπν άιιν από 
ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπν-
ηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Τπεξεζίαο, 
ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 
Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα «Α» 

έσο θαη «Γ» ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέ-
ξνο απηήο. 

 
 

Από ηε Γλζε ηνπ ΔΚΔΜ 
 

 

 ρεο (ΔΜ) Όζσλ Παπαδόπνπινο 
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηεπζπληήο 
  
  
Λγνο (ΔΜ) Σόκηζεο Κσλζηαληίλνο  
Σκρεο Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ ΠΣΠ  
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