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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΑΓΑ: ΔΒΠ46-ΚΓΛ 

ΠΡΟ:        Γ΄ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ 
         «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» 
  Πίλαθαο Απνδεθηώλ   Β΄ ΚΛΑΓΟ 
         ΓΝΗ Β2 (ΓΤΓΜ) 
         ΣΜΗΜΑ 6ν (ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΜ) 
         Σειέθ. (Δζση.): 3402 
ΚΟΙΝ.:        Φ.600.163/362/32190 
         .5669  
         Θεζζαινλίθε, 3 επ 20  
         πλεκκέλα: Πίλαθαο Απνδεθηώλ 
 
ΘΔΜΑ: Γηαγσληζκνί - πκβάζεηο [Αλνηθηόο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο γηα ηελ 

Παξνρή Τπεξεζίαο Μίζζσζεο – Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ 
ηξαηησηηθνύ Πξαηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΠΘ)] 

 
ΥΔΣ.: α.  Ν.Γ. 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ 

Δ.Γ.» 
  β.  Γεληθόο Καλνληζκόο ηξαηησηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ 

Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνύ ΔΓ 
  γ.  ΣΔ 61-1/1990/ΓΔ/ΓΟΙ «Οξγάλσζε - Λεηηνπξγία θαη Λνγηζηηθό 

ύζηεκα ΚΦΜ» 
  δ.  Ν.2362/95 «Πεξί  Γεκνζίνπ  Λνγηζηηθνύ  Διέγρνπ  ησλ  

Γαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο» 
  ε.  Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
   Τπεξεζηώλ (Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ) 
  ζη. Ν. 4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκ. πκβάζεσλ» 
  δ. ΣΔ 61-4/18/ΓΔ/ΓΟΙ 
  ε. Φ.959.6/9/1262828/.3022/10 Απγ 20/ΓΔ/ΓΟΙ/3α       
 ζ. 

η. 
Φ.600.163/333/31200/. 5252/17 Απγ 20/Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ) 
Φ.959.6/13/1265410/.3360/28 Απγ 20/ΓΔ/ΓΟΙ/3α         (ΟΟ) 

 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3/2020 
 

 1. αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα µε ηα θαζνξηδόκελα ζηα ζρεηηθά, 
πξνθεξύζζεηαη δεκόζηνο δηαγσληζκόο κε πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ θαηάζεζε 
ελζθξάγηζησλ έγγξαθσλ πξνζθνξώλ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ κηζζσηή – 
εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ, γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ. 
 
 2. Σα ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ, όπσο παξαθάησ: 
 
  α. Αναθέηοςζα Απσή: 
 
   Γ΄ ώκα ηξαηνύ (Γ΄ ). 
 
 β. Δίδορ Γιαγωνιζμού 
 
  Γεκόζηνο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ (ζη) ζρεηηθνύ. 
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  γ. Ανηικείμενο ηος Γιαγωνιζμού:  
 

   Μίζζσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ. 
 

  δ. ςνολική Δκηιμώμενη Αξία:  
 

    Ο εθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάκελεο παξάηαζεο), πξνϋπνινγίδεηαη ζε ζαξάληα 
κία ρηιηάδεο πελήληα επξώ (41.050 €), ρσξίο ΦΠΑ». 
 

  ε. Γιεύθςνζη:  
 

   Γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξνρή 
πιεξνθνξηώλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο από ην Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ), 
ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΧ», Λεσθ. ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903, ηειέθσλν: 
2310 893402, email: gss_dydm@army.gr.  
 

  ζη. Υπονικέρ Πποθεζμίερ και Λοιπέρ Λεπηομέπειερ ηος 
Γιαγωνιζμού:  
 

      (1) Καηάζεζε θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζηελ 
παξαπάλσ δηεύζπλζε ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, έσο ηελ Σεηάπηη 23 
επηεμβπίος 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 Σεηάπηη 23 επηεμβπίος 2020 και ώπα 10:00Ω, ζην Π 
Θεζζαινλίθεο (ΠΘ). 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), ηε 2 επ 20, θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΔ 
«army.gr».  
 

   δ.  Κξηηήξην θαηαθύξσζεο γηα ηελ αλάδεημε κεηνδόηε, ζα απνηειέζεη 
ε πξνζθνξά κε ηνπο πςειόηεξνπο ζπληειεζηέο βαξύηεηαο, όπσο παξαθάησ: 
 

     (1)  Σν πξνζθεξόκελν κελαίν κίζζσκα, κε ζπληειεζηή 
βαξύηεηαο 40% (40 κόξηα). 
 

   (2) Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο, εληαίν επί ησλ 
αλσηάησλ ηηκώλ πώιεζεο ηνπ Πίλαθα Δηδώλ Κπιηθείνπ κε δηαηίκεζε, όπσο ζηελ 
Πξνζζήθε «1/Β», κε ζπληειεζηή βαξύηεηαο 60% (60 κόξηα).  
 

 3. Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή  επηζηνιή  ζπκ-     
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κεηνρήο, ύςνπο εθαηόλ νθηώ επξώ (108 €) (ηηκή κηζζώκαηνο εθθίλεζεο x 30 κήλεο 
x 2%)».. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό, ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε 
παξνρή ππεξεζίαο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο δηαθόζηα εβδνκήληα επξώ (270 €), πνπ θαιύπηεη 
πνζνζηό πεξίπνπ 5% επί ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. Λεπηνκέξεηεο 
πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνύο Όξνπο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. 
 

 4. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ηα Δπηκειεηήξηα, ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 
Θεζζαινλίθεο θαη ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο, παξαθαινύληαη: 
 

  α.  Δπιμεληηήπια 

 
    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΄ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ, ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ, ηξαηόπεδν «ΠΔΓΙΟΝ ΑΡΔΧ», 
Λεσθ. ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903). 
 

                   β.   Πεπιθεπειακή Δνόηηηα Θεζζαλονίκηρ (Σμήμα Δμποπίος) θαη  
Γήμορ Θεζζαλονίκηρ 
 

     Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζεο ζηνπο ρώξνπο        
αλαθνηλώζεσλ θαη ηελ απνζηνιή ζε καο ηνπ απνδεηθηηθνύ ηνηρνθόιιεζεο 
 

 5. Σν ΓΔ, ε 1ε ΣΡΑΣΙΑ, πνπ θνηλνπνηείηαη ην παξόλ (π.η.α.), 
παξαθαινύληαη γηα: 
 

  α.  ΓΔ 
 

(1)    Σελ ελεκέξσζε ηνπ. 
    
   (2)   Σελ αλάξηεζε ηνπ ππόςε δηαγσληζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ΓΔ, «army.gr». 
 

  β. 1η ΣΡΑΣΙΑ 
 
   Σελ ελεκέξσζε ηεο.  
 

 6. Υεηξηζηήο ζέκαηνο Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ), ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΧ», Λεσθ. 
ηξαηνύ 1 Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903, ηειέθσλν: 2310 893402, email: gss_dydm@ 
army.gr.  
 

 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Αληηζηξάηεγνο Γεκήηξηνο Κνύθθνο 
Γηνηθεηήο 

  
  
Αλρεο (ΔΜ) Παλαγηώηεο Καξαγηάλλεο  
 Δπηηειήο Β2/6ν  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
«Α» Γεληθνί Όξνη Αλνηθηνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Μίζζσζε – 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ ΠΘ  
«Β» Δηδηθνί Όξνη Αλνηθηνύ Πιεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Μίζζσζε – 

Δθκεηάιιεπζε ηνπ Κπιηθείνπ ηνπ ΠΘ  
 «Γ» ύκβαζε Τπ. Αξηζκ. «3/2020» γηα ηελ Μίζζσζε – Δθκεηάιιεπζε ηνπ 

Κπιηθείνπ ηνπ ΠΘ (Τπόδεηγκα) 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  
Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα πλεκκέλα 

 Η δηαθήξπμε 
Νν 3/20 

Οη Όξνη 
Γηαγσληζκνύ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΧΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΧΝ 
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 

 
 

ΝΑΙ 
 
 

ΝΑΙ 

 
 
 

 
 

ΟΥΙ 
 
 

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

 
 

ΝΑΙ 

  
 

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

 
ΝΑΙ 

  
ΟΥΙ 

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

 
 

ΝΑΙ 

  
 

ΟΥΙ 
Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία    
ΓΔ/Β3(ΓΔΝΓΗ) - ΓΟΙ   
Gesdendhs5@army.gr, γηα ηζηνζειίδα Γ.Δ..  

ΝΑΙ  ΝΑΙ 

1ε ΣΡΑΣΙΑ/EU-OHQ/Β2(ΓΤΓΜ) ΝΑΙ  ΟΥΙ 
Γ΄ /Β2(ΓΤΓΜ) – ΓΟΙ ΝΑΙ  ΝΑΙ 
ΜΔΡΤΠ/ΓΤΓ 
ΣΤΠ/NRDC-GR 
ΠΘ 

ΝΑΙ  
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 
 

 

ΝΑΙ 
ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ  

 

Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ: 03/2020 
 

      Αλνηθηή πιεηνδνηηθή δηαδηθαζία, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ, πξνο ζύλαςε 
ζύκβαζεο γηα ηε κίζζσζε - εθκεηάιιεπζε ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ηξαηησηηθνύ 
Πξαηεξίνπ Θεζζαινλίθεο (ΠΘ) ζην ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ». 

 
 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
Ηκεξνκελία 

 
Ηκέξα 

 
Ώξα 

 ηξαηησηηθό Πξαηήξην Θεζζαινλίθεο 
(ΠΘ)   

23 επ 20 Σεηάξηε   10:00  

 
 

Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζα νξίδεηαη ζε 
δύν (2) έηε, κε δηθαίσκα παξάηαζεο/πξναίξεζεο γηα έλα (1) εμάκελν, κε ηνπο ίδηνπο 
όξνπο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε θαη ησλ δύν κεξώλ 

 

ΓΙΑΣΤΠΩΔΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ δεκνζίεπζεο ζην 
www.diavgeia.gov.gr 

6 επ 20 (ΑΓΑ: ΔΒΠ46-ΚΓΛ) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ Γεκνζίεπζεο 
ζηα Δπηκειεηήξηα – Γήκν                 

Θεζζαινλίθεο θαη ζηνλ Σύπν 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ δεκνζίεπζεο ζηνλ 
έληππν ηύπν 

19 επ 20 

5 επ 20 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 

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

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ 
ύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ   
κίζζσζεο - εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπιηθείνπ ηνπ 
ΠΘ ζην ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ»,  

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ Αλνηθηόο Πιεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο. 

 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Η ζύκβαζε αλαηίζεηαη έλαληη κεληαίνπ 
κηζζώκαηνο, ε ηηκή εθθίλεζεο ηνπ νπνίνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζό, ησλ εθαηόλ νγδόληα Δπξώ 
(180,00€)]., ελώ ε ηειηθή ηηκή ηνπ ζα 
δηακνξθσζεί κε ην πέξαο ηεο δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο. «Ο εθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο (ζπκπεξηιακ-
βαλνκέλεο ηεο εμάκελεο παξάηαζεο), πξν-
ϋπνινγίδεηαη ζε ζαξάληα κία ρηιηάδεο πελήληα 
επξώ (41.050 €), ρσξίο ΦΠΑ». 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
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ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ  

Η αλάδεημε κεηνδόηε ζα γίλεη κε βάζε ηα             
παξαθάησ θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο: 
α. Σν πξνζθεξόκελν κελαίν κίζζσκα, κε         
ζπληειεζηή βαξύηεηαο 40% (40 κόξηα). 
β. Σν πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπησζεο, εληαίν 
επί ησλ αλσηάησλ ηηκώλ πώιεζεο ηνπ Πίλαθα    
Δηδώλ Κπιηθείνπ κε δηαηίκεζε όπσο ζηελ 
Πξνζζήθε «1/Β», κε ζπληειεζηή  βαξύηεηαο 
60% (60 κόξηα). 

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

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΘΔ-
Η ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ &       
ΦΑΚΔΛΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ηξαηόπεδν «Π. ΑΡΔΩ», Λεσθ. ηξαηνύ 1 
Θεζζαινλίθε, ΒΣ 903,  
Κσδηθόο NUTS: EL522.  
Από 02 κέρξη 22 επ 20 (ώξεο από 08:00 κέρξη 
15:00) θαζώο θαη ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ 
δηαγσληζκνύ 23 επ 20 κέρξη 10.00Ω ζην ΠΘ. 

ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΠΙ 
ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

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

ΔΓΓΤΗΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ  

πκκεηνρήο: εθαηόλ νθηώ επξώ (108 €) (ηηκή 
κηζζώκαηνο εθθίλεζεο x 30 κήλεο x 2%)». 
Καιήο εθηέιεζεο: δηαθόζηα εβδνκήληα επξώ (270 
€). 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Ωο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα «Β».  

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

ηξαηησηηθό Πξαηήξην Θεζζαινλίθεο ηξαηόπεδν 
«Π. ΑΡΔΩ»  

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Γύν (2) έηε από ηελ θαηαθύξσζή ηνπ, κε 
δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα εμάκελν, κε ηνπο 
ίδηνπο όξνπο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ δύν 
ζπκβαιιόκελσλ. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ &  
ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

23 επ 20 κέρξη 10.00Ω. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

23 επ 20. 

ΤΜΒΑΗ 
ρέδην (ππόδεηγκα) ύκβαζεο σο Παξάξηεκα 
«Γ» ηεο παξνύζαο.   

ΔΠΙΗΜΗ ΓΛΩΑ ΣΗ ΤΜΒΑ-
Η 

Διιεληθή. 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 
ΚΑΙ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Θα ζπγθξνηεζνύλ κε κέξηκλα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο (Γ΄ ), όπσο εθάζηνηε νξίδνληαη.  

ΔΡΓΟ Ωο ν παξαπάλσ ηίηινο. 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ ύκθσλα κε ηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο. 
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ 
Δ..Η.ΓΗ.. 

05 επ 20 (ΑΓΑ: ΔΒΠ46-ΚΓΛ) 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
ΣΟΝ ΣΤΠΟ 

19 επ 20. 

 
 Έρνληαο ππόςε: ηηο δηαηάμεηο: 
 
 1.. Σνπ ΝΓ 721/70 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνύ ησλ Δ.Γ.». 
 
 2. Σνπ Ν.2690/1999 «Κύξσζε Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’45), όπσο έρεη ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 
 
 3. Σνπ Ν.2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 
ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»  

 
 4. Σνπ Ν.3548/07 «Καηαρώξεζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην Ννκαξρηαθό θαη Δζληθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68), όπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
 
 5. Σνπ Ν. 3861/10 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λόκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν Πξόγξακκα Γηαύγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 112). 
   
 6. Σνπ Ν. 3886/10 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά  ηε ζύλαςε δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ – Δλαξκόληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ» (ΦΔΚ 
Α’ 173), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 
   
 7. Σνπ Ν.4013/2011 «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ -
Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007 (πησρεπηηθόο θώδηθαο) – 
πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 204), όπσο έρνπλ 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ. 
   
 8. Σνπ Ν.4024/11 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην − 
βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξό-ζεζκνπ 
πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012−2015» (ΦΔΚ 226 Α’) θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 
26, πεξί ζπγθξόηεζεο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο. 
   
 9. Σνπ Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο –
Γεκόζην Λνγηζηηθό θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη » (ΦΔΚ Α’ 143/28-06-14). 
     
 10. Σνπ Ν.4155/2013 «Δζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ΔΗΓΗ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 120), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. 

 

  11. Σνπ Ν.4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξώζεηο ζηελ 
εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ 
δσνηξνθώλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δώσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ Α’ 32/11-02-14).  
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 12. Σνπ Ν.4412/16 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 
   
. 13.  Σελ κε αξηζ. 20977/23-8-2007 (ΦΔΚ 1673/Β/2007) Κ.Τ.Α ησλ Τπνπξγώλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ. 3310/ 
2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 
  
 14. Σνλ Γεληθνύ Καλνληζκό Δθκεηάιιεπζεο Δμππεξέηεζεο Πξνζσπηθνύ ησλ 
Δλόπισλ Γπλάκεσλ. 
 
        15. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία, ππ’ αξηζ. 13/2016 ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηνηρεία ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

ΓΗΜΟΙΔΤΟΤΜΔ 
 
   α. Σε δηαθήξπμε αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλνηθηήο         
πιεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηύπν ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ 
γηα ηελ αλάδεημε ελόο αλαδόρνπ θαη ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο - εθκεηάιιεπζεο 
ηνπ θπιηθείνπ ηνπ ΠΘ, κε ζηαζεξό κεληαίν κίζζσκα (ηηκή εθθίλεζεο 180,00€), γηα δύν 
(2) έηε από ηελ θαηαθύξσζή ηνπ κε δηθαίσκα παξάηαζεο γηα έλα (1) εμάκελν, κε ηνπο 
ίδηνπο όξνπο θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε ησλ δύν ζπκβαιιόκελσλ. 
 
     β. «Ο εθηηκώκελνο θύθινο εξγαζηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμάκελεο παξάηαζεο), πξνϋπνινγίδεηαη ζε ζαξάληα κία 
ρηιηάδεο πελήληα επξώ (41.050 €), ρσξίο ΦΠΑ»., όπσο αλαιύεηαη ζην Παξάξηεκα «Α». 
 
     γ. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα 03/2020 
δηαθήξπμε δηαγσληζκνύ. 
 
      δ. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαη 
πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 23 επ 20 κέρξη 10.00Ω. 
 
     ε. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη θαζ' νηνλδήπνηε άιιν 
ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηε δηαδηθαζία ηνπ παξόληνο θαη κεηά ηελ παξαπάλσ 
εκεξνκελία θαη ώξα, ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα 
απνζθξαγηζηνύλ. 
 
       ζη. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, ζα γίλεη από ηελ επηηξνπή 
δηελέξγεηαο – αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ ίδηα εκέξα κε ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, ήηνη ηελ Σεηάξηε 23 10:05 επ 20, όπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα «Α» (ΓΟ).  
 
    δ. Αηηήκαηα γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ρξόλν 
κηθξόηεξν ησλ 2 εκεξώλ πξηλ από ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ  
δε δεκηνπξγνύλ θακία ππνρξέσζε ζηε ζηξαηησηηθή Τπεξεζία γηα ηελ παξνρή 
δηεπθξηλήζεσλ θαη εμεηάδνληαη κόλνλ εάλ  απηή έρεη  ηε δπλαηόηεηα λα απαληήζεη ζηνλ 
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ελδηαθεξόκελν εληόο ηνπ ελαπνκέλνληνο ρξόλνπ.   
 

  16. Καλέλαο ππνςήθηνο, δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί 
πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο 
ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

 

17. Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηηο δηαδηθηπαθέο 
πύιεο ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ». 

 

18. Πεξίιεςε ηεο παξνύζαο: 
 

 α.  Θα αλαξηεζεί ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 
 

 β.  Θα απνζηαιεί ειεθηξνληθά, γηα αλάξηεζε ζηελ Κεληξηθή Έλσζε 
Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ζην Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο.   
 
  γ.  Θα δεκνζηεπζεί ζε 2 εθεκεξίδεο εζληθήο εκβέιεηαο. 

 
   19. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ζα βαξύλνπλ ηνλ ηειεπηαίν κεηνδόηε. 
 
   20. H ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γίλεηαη κε επζύλε 
ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ν νπνίνο εμ’ απηνύ θαη κόλν ηνπ ιόγνπ δελ αληιεί  δηθαίσκα  απν- 
δεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζύληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
 
 21.  Σα πξνζθεξόκελα ηειηθώο κηζζώκαηα θαη πνζνζηά έθπησζεο, ζα 
δηακνξθσζνύλ κεηά ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε ζπλέρηζε ηεο 
δηαδηθαζίαο κε πξνθνξηθή πιεηνδνζία ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 
22. Η Αλαζέηνπζα Αξρή (Γ΄ ), δελ δεζκεύεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη 

δηθαηνύηαη λα ηελ αλαζέζεη ή όρη, λα καηαηώζεη, λα αλαβάιιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ' απηνύ ηνπ 
ιόγνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 
 
 

Δθ ηεο ηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο 
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