
 

ΠΡΟΣ:  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΔΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
 Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  Τηλέφ. (Εσωτ.): 3206 
ΚΟΙΝ.:    Φ.600.123/4/3574 
  Σ. 526 
  Θήβα, 09 Μαι 22 

Συνημμένα: Πίνακας Αποδεκτών 
 
ΘΕΜΑ: 

 
Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις 

   
ΣΧΕΤ.: α. 

 
β. 
γ. 
 
 
 
δ. 
ε. 
 
 
στ.. 

Ν.Δ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των ΕΔ»           
(ΦΕΚ Α΄ 251) 
ΣΚ 5-98/84 «Στρατιωτικά Πρατήρια» 
Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περ  
Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής 
Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των 
Ενόπλων Δυνάμεων» 
ΠΓΕΣ-ΕΚ-472 (7η ΕΚΔΟΣΗ-2007) 
ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
(ΦΕΚ Α΄ 147) 
ΤΕ 61-4/2018/ΓΕΣ/ΔΟΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 
 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος-Υποβολής Προσφοράς  
στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για 

την  
«Εγκατάσταση τεσσάρων (4) μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (εμφια-
λωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για την κά-

λυψη των αναγκών του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού 
 

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΕΠΒ  (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕ-
ΝΕΡΓΕΙ  
ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

ΚΕΠΒ 
Στρατόπεδο «Υπτγού Δημ. Ψαρρού», 3ο χιλ ΠΟ-
ΕΑΘ . Θήβα ΤΚ 32200,  
Τηλέφ:  2262027760 (εσωτ 4ο ΕΓ 208) 
e-mail: dimitrios.psaros.kepv@gmail.com 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 
του ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παροχή Υπηρεσιών  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕ-
ΣΗΣ  

H σύμβαση αφορά στην εγκατάσταση μηχανημά-
των αυτομάτων πωλητών (εμφιαλωμένου νερού – 
αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για 
την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΒ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με μόνο κριτήριο τη τιμή (υψηλότερο 
μηνιαίο μίσθωμα για το σύνολο των αυτόματων 



 

πωλητών). 

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και 
άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει» 

ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι  
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 42933000-5:  Αυτόματα μηχανήματα πώλησης 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 

2.400,00 € (4.800,00 € για τα δύο έτη), άνευ ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑ-
ΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜ 

- 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ - 
ΕΙΔΙΚΌΣ ΦΟΡΕΑΣ - 
Α.Λ.Ε. - 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙ-
ΜΗΣ % - 

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕ-
ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) % - 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   - 

NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

NUTS / ΤΚ  ΑΝΑΘΕΤΟΥ-
ΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΚΕΠΒ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2 έτη ( Ιουν 2022 έως Ιουν 2024) 
Με δυνατότητα ανανέωσης για δύο (2) ακόμα έτη.  

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ελληνική  

ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ (αρχικός): 180 Ημέρες  

ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟN ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥ-
ΓΕΙΑ 

(ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ) 

ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ (ΟΠΩΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕ-
ΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ Υ-
ΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ 

09 Ιουν 22 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 
ΚΕΠΒ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ-
ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΩΝ 

09 Ιουν 22 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
ΛΑΦ Θήβας 

 
 
 



 

 
 

Προσκαλούμε 
 
 1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 
118 του (δ) σχετικού, να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την εγκατάσταση μη-
χανημάτων αυτομάτων πωλητών (εμφιαλωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευ-
ασμένων εδεσμάτων) για κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΒ από   Ιούνιο  2022 έως   Ι-
ούνιο 2024, με το εκτιμώμενο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα να ανέρχεται στο ποσό 
των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) για το σύνολο των μηχανη-
μάτων (4.800,00 € για τα δύο έτη), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρό-
σκλησης. 

 
2. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέ-

ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με μόνο κριτήριο τη τιμή (υψηλότερο 
μηνιαίο μίσθωμα για το σύνολο των αυτόματων πωλητών). 

 
  3.  Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες 
όσον αφορά τους όρους του διαγωνισμού, στο ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, Στρατόπεδο «Υπτγου Δημ. Ψαρρού», τηλέφ. 2262027760, email: 
dimitrios.psaros.kepv@gmail.com, Συνταγματάρχης (ΕΜ) Κων/νος Μπασιάκος. 
 
 4. Τα επιμελητήρια και οι Δήμοι, προς τα οποία κοινοποιείται η παρού-
σα Πρόσκληση, παρακαλούνται για την πλήρη μελέτη αυτής και την αναλυτική ε-
νημέρωση των μελών τους και των τοπικών επιχειρήσεών τους αντίστοιχα. 
 
 6. Το ΓΕΣ/ΔΠΒ και οι ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΥΔΜ - ΔΕΜ που κοινοποιείται το 
παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους. 
 
 7. Χειριστής θέματος, Συνταγματάρχης (ΕΜ) Κων/νος Μπασιάκος, Α-
ξκος ΚΕΠΒ/4ου  ΕΓ/, τηλέφ.: 2262027760. 
       

  Ταξίαρχος Ιωάννης Σταματάκης 
Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   
Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  

    Δντης 4ου ΕΓ   
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 
«Α» Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Ειδικοί Όροι 
«Β» Γενικοί Όροι  
«Γ»  Σύμβαση (Υπόδειγμα) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια                Συνημμένα 
Gesdendhs5@army.gr, για την ιστοσελίδα του Γ.Ε.Σ.  
(www.army.gr)                 

http://www.army.gr/


 

Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος, e-mail:   
keeuhcci@uhc.gr                     -//- 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, e-mail:   
info@acci.gr               -//- 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, e-mail: info@acsmi.gr        -//- 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, e-mail: eea@eea.gr        -//- 
Δήμος Θηβαίων e-mail: 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/ΔΠΒ               -//- 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ                    -//- 
ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ                     -//- 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
1ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.:    

Εγκατάσταση τεσσάρων (4) 
μηχανημάτων αυτομάτων 
πωλητών (εμφιαλωμένου νερού 
– αναψυκτικών – 
συσκευασμένων εδεσμάτων) για 
την κάλυψη των αναγκών του 
Κέντρου Εκπαιδεύσεως 
Πυροβολικού» 
 
/2022 
 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ 
διακηρύσσει 

πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωση χώρων για εγκατάσταση και 
εκμετάλλευση τεσσάρων (4) αυτόματων μηχανημάτων πώλησης 

(εμφιαλωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για την 
κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού με διάρκεια 
εκμίσθωσης των εκτάσεων τα δύο (2) έτη με δυνατότητα για επιπλέον δύο έτη (2) 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους 
όρους της παρούσας και 

 με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα) το ποσό των 
 

πενήντα  ευρώ μηνιαίος (50,00 ευρώ) για κάθε μηχάνημα 
 

 (στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου 3,6% που θα 
επιβαρύνει το μισθωτή) 

                                                           
 



 

Καλεί 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την α-
νάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

 



Α-1-3 

 

   
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  03 Μαι 22 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο   

Παράδοση - Παραλαβή - Ποιότητα 
 
 1. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ό-
λων των ειδών (εμφιαλωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμά-
των) που διατίθενται από τον ενοικιαστή θα είναι άριστη. 
 
 2. Η ανάμειξη των υλικών (όπου απαιτείται) παρασκευής των ειδών θα 
γίνεται υποχρεωτικά εντός των μηχανημάτων αυτόματα. 
 
 3. Η παροχή νερού των μηχανημάτων (εάν απαιτηθεί) θα γίνεται από ε-
γκεκριμένα σημεία υδροληψίας, που θα υποδειχθούν από το ΚΕΠΒ και από όπου 
η τοποθέτηση φίλτρων νερού από τον πλειοδότη είναι υποχρεωτική. Επίσης θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη τροφοδοσία των μηχανη-
μάτων και σε συνθήκες ισχυρού ψύχους.   
 
 4.  Η ως άνω καθοριζόμενη σύσταση πρέπει να παραμένει σταθερή καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δύναται δε να ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα 
της στρατιωτικής υπηρεσίας με αιφνιδιαστικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές 
εξετάσεις.. 
 
 5.  Ο όγκος των παρασκευαζόμενων ειδών, η εκατοστιαία περιεκτικότητα 
των πρώτων υλών και η εταιρεία παρασκευής θα αναγράφονται στην προσφορά. 
Ελάχιστη ανοχή στη διακύμανση της περιεκτικότητας καθορίζεται το 0,1%. Επίσης 
μαζί με την προσφορά να προσκομισθούν έντυπα που θα δείχνουν τα μηχανήματα 
και θα αναγράφουν τις δυνατότητές τους. 
 
 6. Η λειτουργία των αυτομάτων πωλητών θα είναι συνεχής, ο δε εφοδια-
σμός τούτων με υλικά θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή κάθε ημέρα και 
ώρες 07:00-14:30. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος να υπάρχουν συνεχώς προϊό-
ντα στα μηχανήματα. 
 
 7. Τα χρησιμοποιούμενα από τον προμηθευτή μέσα μεταφοράς καθώς 
και τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζεται στις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 
 8. Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του (δ) σχετικού της παρούσης, το οποίο σας κοινοποιείται συνημμένα, να ικανο-
ποιούν τις προδιαγραφές των Ειδικών Όρων, καθώς και των όρων του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και της εκάστοτε ειδικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση 



 

που τα προϊόντα δεν είναι της ποιοτικής κατάστασης που καθορίζονται στις Τεχνι-
κές Προδιαγραφές, θα απορρίπτονται και αντικαθίστανται από τον προμηθευτή με 
άλλα κατάλληλα. Επιπλέον το ΚΕΠΒ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τις προβλε-
πόμενες από τον νόμο και την υπογραφείσα σύμβαση κυρώσεις. 

 
Άρθρο 2ο  

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 
 
 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω: 
 
  α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των α-
ναγκών του ΚΕΠΒ ποσότητες, στα είδη των μηχανημάτων. Σε περίπτωση µη ικα-
νοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
  β. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας 
και των εντεταλμένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της πο-
σότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 
 
  γ. Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπηρε-
σίας (ΣΥ). 
 
  δ. Να μεταφέρει τα προϊόντα εντός κατάλληλων οχηµάτων, τα ο-
ποία θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες και θα έχουν δηλωθεί σε υπεύθυνη 
δήλωση. 
 
  ε. Να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη ΣΥ χρονικούς πε-
ριορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό του από 
το Στρδο «Υπτγού Δημ. Ψαρρού». Επίσης, υποχρεούται να προσκομίσει ΚΕΠΒ/2ο 
ΕΓ, δύο (2) φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, για τη µμε-
ταφορά των προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία εισόδου, 
τα οποία µε τη λήξη της σύμβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 
 
 2. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 3. Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχηµα που τυχόν θα συµβεί κατά την είσο-
δό του και παραμονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για το 
λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενημέρωση του προσωπικού του για την εργασιακή 
ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενηµερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα 
έχει καµία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία. 
 
 4. Ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα 
προκληθεί ατύχηµα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 5. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει όλα τα είδη για τα οποία 
αναδείχτηκε μειοδότης. 

 
 



  

 
Άρθρο 3ο  

Υγειονομικός - Ποιοτικός Έλεγχος 
 
 1. Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί επακριβώς τις προβλεπόμενες αγο-
ρανομικές - υγειονομικές διατάξεις και τους όρους που καθορίζονται από τις αρμό-
διες κρατικές υπηρεσίες. 
 
 2. Η ΣΥ έχει το δικαίωμα του ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, των 
χώρων αποθήκευσης και των μεταφορικών μέσων του προμηθευτή σε οποιοδή-
ποτε χρόνο. Δικαίωμα εφαρμογής των ελέγχων έχουν αρμόδια όργανα της ΣΥ, 
όπως ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί του ΚΕΠΒ, τα όργανα των 
Μοιρών καθώς και τριμελείς επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το 
ΚΕΠΒ/4Ο ΕΓ στις οποίες θα συµµετέχει ιατρός/κτηνίατρος. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί, μη τήρηση των όρων υγιεινής ή της προβλεπόμενης ποιότητας των 
προς διάθεση ειδών, το ΚΕΠΒ/4Ο ΕΓ διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής των προ-
βλεπόμενων κυρώσεων. 
 
 3. Δειγματοληψία των προσφερόμενων ειδών, για μακροσκοπική και ερ-
γαστηριακή εξέταση, θα διενεργείται σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, από αρμό-
δια Επιτροπή, ή τον κτηνίατρο, ή τον ιατρό του ΚΕΠΒ. Τα δείγματα θα λαμβάνο-
νται παρουσία του προμηθευτή, ή αντιπροσώπου του, ο οποίος θα υπογράφει και 
το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας και θα αναγράφει ολογράφως το ονομα-
τεπώνυμο του, καθώς και την ιδιότητα του, όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. 
 
 4. Η αξία των λαμβανομένων δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετά-
σεων βαρύνει τον προμηθευτή. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον δεν εξοφλού-
νται εντός μηνός από ειδοποίησης του προμηθευτή, δύνανται να εισπραχθούν είτε 
συμψηφιστικά από ότι έχει να λάβει ο προμηθευτής, είτε από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, είτε να εισπραχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι-
κα είσπραξης δημοσίων εσόδων. 
 
 5. Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων: 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης του προ-
μηθευτού, σε όλα τα είδη που προσκομίζονται στις Μονάδες. 
 
  β. Εκτάκτως, κατά την κρίση των υγειονομικών οργάνων, στην έδρα 
της Μονάδας ή στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. 
 
 6. Είδη ελέγχων: 
 
  α. Μακροσκοπικός - οργανοληπτικός έλεγχος: Οι διαπιστούμενες 
μακροσκοπικά εκτροπές, δίνουν στην Υπηρεσία το δικαίωμα της απορρίψεως και 
μη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται περεταίρω εργαστηριακός έ-
λεγχος. 
 
  β. Εργαστηριακός έλεγχος: Εφαρμόζεται με σκοπό τη διαπίστωση 
της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών, σε 
προϊόντα τα οποία μακροσκοπικά τουλάχιστον εμφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη 



 

προϋπόθεση εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγμάτων και η 
αποστολή τους στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. Οι πραγ-
ματοποιούμενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι Μικροβιολογικές και Χημικές κατά 
περίπτωση. Η επιλογή του είδους των εργαστηριακών αναλύσεων που θα διενερ-
γηθούν γίνεται από τα υγειονομικά όργανα της Μονάδος. Αναγράφονται υποχρεω-
τικά και με σαφήνεια στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 
 
  γ. Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις: 
 
   (1) Όταν πραγματοποιείται δειγματοληψία θα πρέπει να ανα-
γράφεται στο δελτίο που συντάσσεται από τον αντιπρόσωπο του προμηθευτή, αν 
επιθυµεί την κατ' έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος να γίνει παρουσία νόμι-
μου επιστημονικού εκπροσώπου του προμηθευτή. Για το λόγω αυτό να αναγράφε-
ται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυμεί να γίνει η 
έφεση χωρίς την παρουσία ιδιώτη χημικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. 
Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας καμία δή-
λωση, τότε η εταιρεία παραγωγής από την οποία ελήφθηκε το δείγμα, στερείται 
του δικαιώματος άσκησης έφεσης. 
 
 (2) Σε περίπτωση που δείγμα χαρακτηριστεί μη ασφαλές και 
επικίνδυνο για ανθρώπινη κατανάλωση, τότε η Μονάδα, εκτός από τις προβλεπό-
μενες από τη σύμβαση κυρώσεις, θα αποστέλλει και σχετικό έγγραφο προς τις 
αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες του δημοσίου για ενημέρωση. 

 7. Τα αποτελέσματα όλων γενικώς των εργαστηριακών εξετάσεων, τίθε-
νται υπόψη του ΚΕΠΒ/4Ο ΕΓ, για λήψη αποφάσεων και επιβολή ή μη κυρώσεων, 
προστίμων, εκπτώσεων κλπ. Η απόφαση της Διοίκησης είναι οριστική και δε δύνα-
ται κατά νόμο να ανακληθεί. 
 

Άρθρο 4ο  
Τεχνικοί Προσδιορισμοί - Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 

 
 1. Η διαδικασία της Ανάθεσης θα γίνει με βάση τις Τεχνικές Προδιαγρα-
φές της Υπηρεσίας για κάθε ένα από τα προϊόντα. 
 
 2. Η συσκευασία κάθε είδους, θα είναι ίδια με αυτή του ελεύθερου εμπο-
ρίου. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής. Είδη που το 
όριο λήξης τους εγγίζει την ημερομηνία παράδοσης δεν θα τοποθετούνται επί των 
αυτόματων πωλητών. 
 
 3. Η διαδικασία της Ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί πέραν των ανωτέρων 
με βάση και τα καθοριζόμενα στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 

Άρθρο 5ο 
Άλλοι Ειδικοί Οροί 

 
 1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο προμηθευτής κατά την είσοδό 
του στις Μοίρες, θα πρέπει, να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από τα  γρα-
φεία ασφαλείας των Μονάδων, να είναι κατάλληλα καταρτισμένο, να διαθέτει τον 



  

απαιτούμενο εξοπλισμό και να τηρεί τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 
 2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει τα παραστατικά  μεταφο-
ράς των εμπορευμάτων, που διακινούνται/παράγονται, προκειμένου να αποδει-
κνύεται η προέλευσή τους. 
 
 3. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την έγκαιρη αντικατάσταση της ποσότη-
τας ειδών που θα καταστραφεί κατά τη μεταφορά ή που θα αλλοιωθεί πριν από 
πώλησή τους ή που θα λήξει το όριο εγγύησης συντήρησης. 
 
 4. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά τα είδη τα οποία 
έχουν υποστεί αλλοίωση λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος (στην περίπτω-
ση που δεν ευθύνεται η ΣΥ) και αφού προηγουμένως ειδοποιηθεί έγκαιρα από τις 
αντίστοιχες Μονάδες. 
 
 5. Επισημαίνεται ότι, από την υπογραφή των συμβάσεων, όλα τα μηχα-
νήματα που έχουν δοθεί παλαιότερα, να αποσυρθούν και να αντικατασταθούν από 
τα αντίστοιχα μηχανήματα του αναδόχου. Αδυναμία εφοδιασμού έχει ως αποτέλε-
σμα τον αποκλεισμό του προμηθευτή. 
  
 6. Η συντήρηση – αντικατάσταση  των μηχανημάτων αποτελεί αποκλει-
στική ευθύνη των προμηθευτών. 
 

7.  Η Στρατιωτική Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το ύψος των αγο-
ρών-κατανάλωση από το προσωπικό της, καθόσον αυτές εξαρτώνται από την ε-
κάστοτε δύναμη-επάνδρωση των Μονάδων. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής ου-
δεμία οικονομική απαίτηση θα εγείρει κατά της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, σε περί-
πτωση που δεν επιτευχθεί οι οικονομικός του στόχος (τζίρος). 

 
 8.      Παράλληλα με τους αυτόματους πωλητές του πλειοδότη είναι δυνατόν 
να διατίθενται ή να πωλούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, από το ΚΨΜ των Μονά-
δων ή να διατίθονται με το συσσίτιο, τα ίδια ή παρεμφερή προιόντα (αναψυκτικά-
αφεψήματα-τρόφιμα) χωρίς να παρέχεται κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο για να 
προβάλλει λόγους καταργήσεως ή περιορισμού της διαθέσεως των ειδών. 
 
 9. Σε περίπτωση που λόγω αναδιοργάνωσης των ΚΕΠ αλλάξει η σύνθε-
ση του ΚΕΠΒ δύναται να αυξηθεί ο αριθμός των αυτόματων πωλητών κατά δύο 
(2) μηχανήματα. 
 
 10. Οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να διαθέτουν επιλογή αγοράς προϊό-
ντων με ηλεκτρονική συναλλαγή με χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών Ελ-
ληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. 
 

Άρθρο 6ο  
Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες - Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου 

 
 1. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόμενος υποβάλλει ψευδείς ή  α-
νακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, ή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κα-
τά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογη-



 

τικά, καθώς επίσης εάν δεν προσέλθει έγκαιρα στην ημερομηνία που καθορίζεται 
στη διαταγή κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση, τότε η εγγύηση συμμε-
τοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
(ΜΤΣ), όπως καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
 
 2. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους προμηθευτή, οποιουδήποτε από 
τους όρους της σύμβασης (καθυστερήσεις, άρνηση δειγματοληψίας, ελλείψεις, κα-
κής ποιότητας προϊόντα κλπ), το ΚΕΠΒ/4Ο ΕΓ επιβάλλει κατά την κρίση της, α-
θροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις: 
 
  α. Έγγραφη επίπληξη. 
 
  β. Πρόστιμο μέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ημερών από την επιβολή του και α-
ποδίδεται στο ΜΤΣ. 
 
  γ. Πρόστιμο μέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ημερών από την επιβολή του και α-
ποδίδεται στο ΜΤΣ. 
 
  δ. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμ-
βασης, υπέρ του ΜΤΣ.  
 
  ε. Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και γε-
νικά από κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 
 
 3. Η είσπραξη του προστίμου θα πραγματοποιείται με παρακράτηση από 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
 
 4. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της  Υπη-
ρεσίας για ζημία που θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση/αμέλεια του 
προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 5. Μετά την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου, το ΚΕΠΒ/4Ο ΕΓ μπορεί 
να αναθέσει την προμήθεια στον επόμενο μειοδότη της διαδικασίας ανάθεσης ή σε 
άλλον προμηθευτή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
 6. Προσφυγή στην επιβολή κύρωσης μπορεί να υποβληθεί εντός 30 ημε-
ρών από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής απόφα-
σης το ΚΕΠΒ/4Ο ΕΓ Γ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 205 του 
Ν.4412/2016. 
 
 7. Σε περίπτωση που το είδος βρεθεί «μη κανονικό» ή το προϊόν χαρακτη-
ρισθεί «Ακατάλληλο για την Στρατιωτική Υπηρεσία» ή «Ακατάλληλο για βρώση» ή 
«Επιβλαβές» ή «Επικίνδυνο για τον άνθρωπο», εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του 
παρόντος άρθρου μέχρι και διακοπής της σύμβασης (προσωρινή ή οριστική). 
 
 8. Επιπρόσθετα, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 18 του Παραρτήμα-
τος «Β» της πρόσκλησης και τα προβλεπόμενα στον ν.4412/2016. 
 
 



  

Άρθρο 7ο 

Δικαιολογητικά Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς» 
 
 1. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στο φάκελο «ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
  α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τα καθοριζόμενα στο παρόν 
Παράρτημα «Α» και της Προσθήκης «1» αυτού, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος του, καθώς και ότι  πληροί τις οριζόμενες τεχνικές απαιτήσεις. 
 
  β. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης ο 
οποίος δύναται να υποστεί εξ αρχής από την Υπηρεσία υγειονομικό έλεγχο. 
 
  γ. Άδειες λειτουργίας στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου 
που συµµετέχει στο διαγωνισμό και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, κα-
θώς και αριθμό έγκρισης εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσημή κρατική αρ-
χή). Τονίζεται ότι σε περίπτωση που η λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί παρα-
πάνω από µία άδειες, προσκομίζονται όλες. 
 
  δ. Δικαιολογητικά για την εξασφάλιση μεταφοράς (συσκευασίες) 
των προϊόντων διατροφής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής των  
τροφίμων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα Τροφί-
μων και Ποτών (ΚΤΠ) και κάθε άλλη συναφή με το αντικείμενο νομολογία δήλω-
ση/δικαιολογητικό. 
 
  ε. Επίσημο αποδεικτικό πιστοποίησης κατά ISO 22000 και ISO 9001 
ή ισοδύναμα. 
 
  στ. Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα οχήματα που θα διατεθούν για τη μετα-
φορά των ειδών πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές μεταφοράς. Οι οδηγοί 
αυτών πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούμενων εγγράφων οδήγησης για τον 
ανάλογο τύπο οχήματος. 
 
  ζ. Λίστα όλων των συνεργαζόμενων με αυτόν προμηθευτών και σε 
περίπτωση μη ύπαρξης συνεργαζόμενων προμηθευτών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν συνεργάζεται με άλλους προμηθευτές. 
 
  η. Πιστοποιητικό καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι την 
πιστοποίηση εγγραφής σε σχετικά Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα. 
 
  θ. Εκδοθέντα από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας φωτοαντίγραφα αδειών του οχήματος ή των οχημάτων μεταφοράς τω 
ειδών που προορίζονται για τη μεταφορά των προϊόντων και έχουν δηλωθεί στην 
υπεύθυνη δήλωση, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των οχημά-
των, για τη χρήση που προορίζονται. 
 
  ι. Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδιωτικό φορέα, 
που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης, μέλος της 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης 



 

Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής, ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 
22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρμογής του αντίστοιχου 
οδηγού υγιεινής του ΕΦΕΤ, ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της επιχείρη-
σης, περί μη υποχρέωσης εφαρμογής HACCP ή βεβαίωση της αντίστοιχης Δνσης 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την καταλληλότητα της επιχείρησης ως 
προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
 
 2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να επιδεικνύονται από τους 
συμμετέχοντες και στην αρμόδια Επιτροπή επιθεωρήσεως (προελέγχου) βιομηχα-
νιών – βιοτεχνιών του Υπ. ΥΚΑ. . 
 
 3. Λοιπά στοιχεία επί του φακέλου της τεχνικής προσφοράς έχουν, όπως 
στο άρθρο 7 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Άρθρο 8.  
Τύποι και αριθμός αυτόματων πωλητών που δύναται να τοποθετηθούν 

στη Μονάδα. 
 

 1. Στο Στρατόπεδο θα τοποθετηθούν τέσσερά μηχανήματα (4) Αυτόματοι 
Πωλητές (Αναψυκτικών - Νερών, Ψυχρών - Ζεστών ροφημάτων και Χυμών - Σο-
κολατοειδών - Σνάκ). 
 
  Αυτόματοι πωλητές τροφίμων μεγάλου ορίου συντηρήσεως: 
 
  α. Χρησιμοποιούνται για τη διάθεση ειδών κυλικείου με όριο ζωής που 
υπερβαίνει τις 4 ημέρες. Συνήθη προϊόντα που υποδέχονται είναι διάφοροι τύποι 
κρουασάν, είδη κέικ, διάφορα αρτοσκευάσματα κ.λπ. 
 
  β. Δύναται να διαθέτουν σύστημα ψύξης, όπως εκείνοι της προηγού-
μενης παραγράφου. 
 
  γ. Τα προϊόντα φέρουν ατομική συσκευασία και θα πρέπει να εναρμο-
νίζονται με όλες τις διατάξεις και απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις Προδια-
γραφές Ειδών Κυλικείου του ΓΕΣ/ΔΕΜ/Έκδοση 7η. 
 
  δ. Προέλευση προϊόντων - δειγματοληψία και έλεγχος, όπως περιγρά-
φονται στην παρούσα. 
 
  Αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών - χυμών τυποποιημένης μορφής. 
 
  α. Χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, για την διάθεση τυποποιημέ-
νων προϊόντων που φέρονται στην κατανάλωση σε συσκευασία πλαστικής, αλου-
μινένιας ή tetrapac φιάλης. 
 
  β. Διαθέτουν σύστημα ψύξης σε περιοχή 0ο με +3ο C. 
 
  γ. Δύνανται να είναι αυτόματοι πωλητές αμιγούς είδους προϊόντων (έ-
να προϊόν σε κάθε αυτόματο πωλητή) ή πωλητές με δυνατότητα πολλαπλής επι-
λογής. 
 



  

  δ. Εφόσον οι παραπάνω αυτόματοι πωλητές σερβίρουν 
αναψυκτικά σε χύδην μορφή (draft), τα κύπελλα σερβιρίσματος θα είναι σύμφωνα 
με τον κώδικα τροφίμων (άρθρα 21,22 και 24). 
 
 2. Τα διατιθέμενα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση στη Μονάδα 
με ατομική συσκευασία, θα φέρουν υποχρεωτικά επισημάνσεις με τις παρακάτω 
ενδείξεις: 
 
  α. Επωνυμία Βιομηχανίας ή Βιοτεχνίας. 
 
  β. Ονομασία και σύνθεση προϊόντος. 
 
 γ. Βάρος προϊόντος. 
 
 δ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξης. 
 
 ε. Τρόπος συντήρησης του προϊόντος μέχρι την ημερομηνία 
λήξης του. 
 
 στ. Οι ανωτέρω επισημάνσεις θα είναι ευανάγνωστες και θα είναι έ-
ντυπες, επί της συσκευασίας, είτε σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες, κατασκευασμέ-
νες έτσι ώστε η οποιαδήποτε προσπάθεια αποκόλλησης τους, να επιφέρει κατα-
στροφή της συσκευασίας. 
 
 ζ. Οι συσκευές αυτομάτων πωλητών θα πρέπει να επιτρέπουν την ο-
πτική επαφή για το προϊόν που διαθέτουν, καθώς και να εξασφαλίζουν το δικαίω-
μα της επιλογής. 
 
 η. Απαγορεύεται η διάθεση μέσω αυτόματων πωλητών, προϊό-
ντων που προέρχονται από προμηθευτές, που δεν έχουν γίνει αποδεκτοί 
μέσω σχετικού διαγωνισμού και δεν έχουν αξιολογηθεί από την Στρ. Υπηρε-
σία. 
 

Άρθρο 9ο  
Λειτουργία-συντήρηση μηχανημάτων 

 
1. Η λειτουργία των αυτόματων πωλητών διέπεται από το άρθρο 48 του 

Υπ.Δ.Αιβ/8577/83. 
 
 2. Οι αυτόματοι πωλητές που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργιοι, θα 
συντηρούνται δε με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.  Θα τηρούν πλήρως 
τους διεθνείς όρους υγιεινής. Θα διαθέτουν σύστημα ασφαλείας για τυχόν διαρρο-
ές ηλεκτρικού ρεύματος (διακόπτη ηλεκτροπληξίας). Θα έχουν τη δυνατότητα εμ-
φάνισης αντιτίμου καθώς και επιστροφής χρημάτων, και επιπλέον δυνατότητα η-
λεκτρονικής συναλλαγής (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα). 
 
  3.   Για τυχόν βλάβες οι οποίες διαπιστώνονται, είτε από τον προμηθευτή 
είτε από το εν Υπηρεσία ή το εξυπηρετούμενο προσωπικό (η οποία ειδοποιεί αμέ-
σως αυτόν), θα επιλαμβάνεται ο ίδιος ο προμηθευτής ο οποίος υποχρεούται να 
ενεργήσει για την αποκατάσταση τους, εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημέ-
ρας, από την ειδοποίησή του. Για το λόγο αυτό, σε κάθε μηχάνημα να αναρτηθεί 



 

πινακίδα με τα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας, για περίπτωση αναφοράς 
βλάβης. 
 
  4. Η λειτουργία των αυτομάτων πωλητών θα είναι συνεχής, ο δε εφοδια-
σμός τούτων με υλικά θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή κάθε ημέρα και 
ώρες 07:00-14:30. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος να υπάρχουν συνεχώς προϊό-
ντα στα μηχανήματα.  
 

 5.   Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη (αναψυκτι-
κά, εμφιαλωμένο νερό, εδέσματα κλπ) θα διατηρούνται εντός των μηχανών και θα 
διατίθενται για το κοινό καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. Έχει επίσης 
υποχρέωση να διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, τους αυτόματους πω-
λητές σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρούς, ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση 
των διατιθεμένων ειδών και η παρουσία εντόμων ή άλλων επιβλαβών οργανι-
σμών. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευσης και 
μεταφοράς. 
 

 6.   Οι επιφάνειες και γενικά τα μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε 
επαφή με τα ροφήματα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε 
να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς τήρησης των κανόνων υγιει-
νής και να καθαρίζονται ή όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται με ευκολία. Οι 
περιέκτες, τα στόμια εξόδου των ροφημάτων και τα λοιπά μέρη των μηχανημάτων 
που έρχονται σε επαφή μ’ αυτά, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, κατά τον τρόπο 
και με τη συχνότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 
 
 7.  Θα κατασκευασθεί κατάλληλος χώρος που θα υποδειχθεί από το Δκτη 
εκάστης Μοίρας του Στρδου, για την τοποθέτηση των αυτομάτων πωλητών, για 
στέγαση - προστασία και αποφυγή κάθε μορφής ατυχημάτων με μέριμνα του 
πλειοδότη. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι θα αποκλεισθεί ο χώρος των ΚΨΜ των Μονά-
δων και επί πλέον πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του προσωπικού  
όλο το 24ωρο.  
 
 8.  Δίπλα στα μηχανήματα να τοποθετηθεί κάδος απορριμμάτων με κα-
πάκι για τη ρίψη των απορριμμάτων από τους χρήστες των μηχανημάτων. 
 

 9.   Για τα είδη κάθε τύπου αυτόματου πωλητή θα υπάρχει μία κατάσταση 
των ειδών, στην οποία θα αναγράφεται η εταιρεία παρασκευής των ειδών που θα 
διατίθενται από τα μηχανήματα, η ακριβής ονομασία και η αναλυτική περιγραφή 
των ειδών, ήτοι βάρος τεμαχίου, υλικά κατασκευής, σύνθεση και αναλογία (%) των 
υλικών, χρονικό όριο ανάλωσης πέρα από το οποίο το προϊόν θα αντικαθίσταται, 
τρόπος συσκευασίας καθώς και χώρα προέλευσης των ειδών. 
 

 10. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζη-
μιά που τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτι-
κά, από σεισμό, πλημμύρα, ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά,  διείσ-
δυση   υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων, βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο, (εκτός 
των περιπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγμένα ευθύνεται το προσωπικό που θα 
εξυπηρετείται) έστω και να αυτός δεν κατονομάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς 
και για ζημιές έναντι των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστι-



  

κή ευθύνη του για ζημιές προξενούμενες στη Στρατιωτική Υπηρεσία, ή σε τρίτους 
κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων ή εξαιτίας αυτής. 
 

11. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και αστι-
κά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα-Ανεξ. 
Υπομονάδα προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του 
εγγράφως ότι: 
 

        α.  Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική εξάρτυση 
από την Στρατιωτική Υπηρεσία.  

 
                   β.  Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των ερ-
γαζομένων. 
 

        γ.  Επιπλέον, ο μισθωτής σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχημα 
από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ευθύνεται απεριόριστα. 
 
  12.   Απαγορεύεται αυστηρά: 
 

       α. Η διάθεση μέσω των αυτόματων πωλητών, άλλων ειδών (οινο-
πνευματωδών ποτών, τσιγάρων κλπ) εκτός από αυτά που αναφέρονται στη πα-
ρούσα διακήρυξη. Ο μισθωτής, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, δύνα-
ται να προτείνει τον εμπλουτισμό με νέα είδη ή την αντικατάσταση άλλων ειδών 
των αυτόματων πωλητών, βάσει τιμοκαταλόγων που θα προσκομίσει. Η αποδοχή 
ή μη των προτεινόμενων ειδών τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ). 
 

      β.   Η διατήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των 
αυτόματων πωλητών, εκτός από τα κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη φιαλών, 
κυπέλων μιας χρήσεως κλπ. 
 

        γ.  Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στους χώρους που είναι εγκαταστη-
μένοι οι αυτόματοι πωλητές διαφημίσεων ή ανακοινώσεων χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ). 

 
Άρθρο 10ο  

Προσφορές 
 
1. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι ενσφράγιστες και 

να αναγράφουν τα προσφερόμενα είδη με πλήρη ονομασία, το βάρος, τη σύνθεση 
και το μίσθωμα ανά μηχάνημα. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ανά μηχάνημα που 
δύναται να προσφερθεί καθορίζεται ως εξής :  

 
         α.   Πενήντα (50) ευρώ για έκαστο μηχάνημα εμφιαλωμένου ύδατος-

αναψυκτικών. 
 
         β.  Πενήντα (50) ευρώ για έκαστο μηχάνημα συσκευασμένων τροφί-

μων-αναψυκτικών-εμφιαλωμένου ύδατος.  
 



 

2. Το αντίτιμο των προϊόντων που θα διατίθενται καθορίζεται στην Προ-
σθήκη «1/Α». Αναπροσαρμογή των τιμών κατά το χρονικό διάστημα που θα ισχύ-
σει η σύμβαση θα γίνεται δεκτή κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο μερών και 
κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του μισθωτή. 
 

3. Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των μηχανημάτων, όπως 
αυτά φαίνονται στην Προσθήκη «2/Α», και όχι μεμονωμένα. Σε περίπτωση υποβο-
λής προσφοράς για μεμονωμένη κατηγορία μηχανημάτων αυτή θα απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 

  Ταξίαρχος Ιωάννης Σταματάκης 
Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   
Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  

    Δντης 4ου ΕΓ   
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Πίνακας Ειδών προς Προμήθεια 
  



  

    
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
   03 Μαΐ 22 
   
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»                                   
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 ................. ευρώ 

 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑ-

ΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝ 

(ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ) 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΠΩ-
ΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

1 
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ –  

ΧΥΜΟΙ- 
ΝΕΡΑ 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ [ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ-
ΛΕΜΟΝΑΔΑ-ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ-ΣΟΔΑ (330 

ml)] 
0,80 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ [ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ-
ΛΕΜΟΝΑΔΑ-ΤΥΠΟΥ ΚΟΛΑ-ΣΟΔΑ (500 

ml)] 
0,90 

ΧΥΜΟΙ (250 ml) 0,80 
ΚΡΥΟ ΤΣΑΪ (500 ml) 1,00 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (500 ml) 0,40 
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (750 ml) 0,60 

ΓΑΛΑ ΚΑΚΑΟ (250 ml) 0,90 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ (250 ml) 1,10 

 ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΣΙΡΟΠΙΑΣΤΑ 1,00 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ (85 gr) 1,00 

ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ (75 gr) 0,90 
ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ (125 gr) 1,50 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ (80 gr) 1,00 
MARS-SNICKERS-TWIX 0,90 

BOUNTY 1,00 
KINDER BUENO 1,10 

ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (50 gr) 1,00 
ΜΠΑΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (70 gr) 1,10 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ (140 gr) 1,10 
ΚΡΟΥΑΣΑΝ (70 gr) 0,80 

ΚΕΪΚ (80 gr) 1,00 



 

ΝΤΟΝΑΤ (120 gr) 1,20 
SOFT COOKIE (100 gr) 1,00 

ΚΡΕΜΑ (150 gr) 1,10 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ (200 gr) 1,20 
ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ (80 gr) 1,10 
ΠΑΣΤΕΛΙ (35 gr) 0,60 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ (52 gr) 0,80 
ΜΠΡΟΥΣΚΕΤΑ (70 gr) 1,00 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ [ΨΩΜΑΚΙ-ΜΠΑΓΚΕΤΑ-
ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΜΙΣΕΩΝ 

(100 gr)] 
1,80 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
 α.  Ο μισθωτής, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, δύναται να 
προτείνει τον εμπλουτισμό με νέα είδη ή την αντικατάσταση άλλων ειδών των αυ-
τόματων πωλητών, βάσει τιμοκαταλόγων που θα προσκομίσει. Η αποδοχή ή μη 
των προτεινόμενων ειδών τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 β. Οι αναγραφόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές καθόλη τη διάρκεια 
της σύμβασης. Αναπροσαρμογή αυτών γίνεται δεκτή κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
και των δύο μερών. 
 
 γ. Τα είδη που θα διατίθενται στα μηχανήματα θα είναι σύμφωνα με τις τε-
χνικές προδιαγραφές του (δ) σχετικού. 
 

  Ταξίαρχος Ιωάννης Σταματάκης 
Ακριβές Αντίγραφο  Δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   
Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  

    Δντης 4ου ΕΓ   
 

 
  



  

   
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  03 Μαι  22 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 

 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Άρθρο 1ο  

Αντικείμενο Ανάθεσης 
 
 1. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή προσφοράς για την ε-
γκατάσταση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (εμφιαλωμένου νερού – αναψυ-
κτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΒ, με 
βάση την τεχνική περιγραφή του Παραρτήματος «Α».     
 
 2. Tο εκτιμώμενο ελάχιστο ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €) για το σύνολο των μηχανημάτων 
(4.800,00 € για τα δύο έτη). Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνο-
λική αξία της προμήθειας, δεν δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, για λόγους μη 
δυνάμενους να προβλεφθούν (ζήτηση προϊόντων, δύναμη προσωπικού, ανάγκες 
Μοιρών κλπ). 

 3. Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με μόνο κριτήριο τη τιμή (υψηλότερο 
μηνιαίο μίσθωμα για το σύνολο των αυτόματων πωλητών). 
 
 4. Η συμμετοχή στη διαδικασία της Ανάθεσης γίνεται με ευθύνη του εν-
διαφερόμενου, ο οποίος εξ΄ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζη-
μίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που ανα-
φέρονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της. 
 
 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιού-
ται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ΄ αυ-
τού του λόγου στους συμμετέχοντες. 
 

Άρθρο 2ο 
Διενέργεια Αξιολόγησης 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09 Ιουν  22 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 
ΚΕΠΒ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ-
ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09 Ιουν  22 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
ΛΑΦ ΘΗΒΑΣ 





 

 

 
Άρθρο 3ο 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της παρ.1 του 
άρθρου 25 του ν.4412/2016, στα οποία απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση. 
 

Άρθρο 4ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
1. Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική προσφορά – 

οικονομική προσφορά), υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τον οικονομικό φορέα 
μέσα σε σφραγισμένο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ», με την διαδικασία που περιγράφεται 
στις κάτωθι παραγράφους. 
 

2. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου της προσφοράς πρέπει να ανα-
γράφονται ευκρινώς: 
 

α. Η ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022_ΚΕΠΒ/4ο 
ΕΓ». 

 
β. Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής «ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ». 
 
γ. Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφο-

ρών. 
 
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩ-

ΝΟ, E-MAIL, FAX). 
 
ε. Η ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η΄ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ». 
 

3.  Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένους υπο-
φακέλους, όπως παρακάτω: 

(1) Ένας (1) Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμε-
τοχής- Τεχνική Προσφορά» που θα περιέχει επί ποινή απορρίψεως 

(α) Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
της Προσθήκης «4/Β», υπογεγραμμένο κατά τα προβλεπόμενα και συμπληρωμέ-
νο σύμφωνα με τα αναγραφόμενα επ’ αυτού καθώς και τις οδηγίες που αναγρά-
φονται στην Απόφαση 161/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 15) και 
στην Απόφαση 3/24-01-2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 23). 

(β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Τεχνική Προ-
σφορά), ως ακολούθως: 

 
1/ Κατάσταση με τα προϊόντα που θα διατίθενται 

μέσω των αυτόματων μηχανημάτων πώλησης και τους προμηθευτές από τα 
οποία θα προέρχονται/ παρασκευάζονται, υπογεγραμμένη όπως και το 
ΤΕΥΔ. (Απαγορεύεται η διάθεση μέσω αυτομάτων πωλητών, προϊόντων 
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που προέρχονται από προμηθευτές, που δεν έχουν γίνει αποδεκτοί μέσω 
σχετικού διαγωνισμού και δεν έχουν αξιολογηθεί από την Στρ. Υπηρεσία) 

 
  2/ Έννραφη δήλωση πιστότητας CE των μηχα-
νημάτων, όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές Οδηγίες ΚΥΑ 16717/5052/94 
(ΦΕΚ 992 Β’- άρθρο 2). 

(2) Ένας (1) Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφο-
ρά» που θα περιέχει επί ποινή απορρίψεως την οικονομική προσφορά, η οποία 
θα αναφέρεται ως: 

(α) Προσφερόμενο ποσό μισθώματος ανά μήνα το οποίο 
δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €) 
μηνιαίως ανά μηχάνημα. Τον μισθωτή βαραίνει και το ποσό του χαρτοσήμου 
3,6%. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες και τα έξοδα που είναι απα-
ραίτητες για την συντήρηση, επισκευή και διαρρύθμιση του χώρου όπου θα τοπο-
θετηθούν τα Αυτόματα Μηχανήματα Πώλησης (παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, 
διακοπτών ασφαλείας, διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπές επισκευές). 

(β) Προσφερόμενη τιμή για κάθε είδος όπως ο πίνακας 
της Προσθήκης «1» του παραρτήματος «Α» 

. 
4. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες, χωρίς ξύσματα, 

σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις και φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση κατά σε-
λίδα (σελίδα # από #). 

 
 5. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των 
εγγράφων της σύμβασης, απορρίπτεται ως μη κανονική. 
 
 6. Προσφορά που αποστέλλεται και περιέχεται του ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ  εκ-
πρόθεσμα, μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας υποβολής, δεν λαμβάνε-
ται υπόψη, έστω και αν ταχυδρομήθηκε έγκαιρα. 
 
 7. Οι προσφορές, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυ-
τές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητι-
κά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 
1497/1984 (Α` 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρα-
σή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
 8. Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 5 του 
ν.4412/2016 (Α΄ 147), ζητεί από τον προσφέροντα και υποψήφιο, για την παρούσα 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά μέσα 
του άρθρου 80 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 9ο του παρόντος Παραρτήματος, κατά το χρονικό σημείο της υποβολής 
της προσφοράς, καθώς αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
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Άρθρο 5ο  
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, 
από την επόμενη της διενέργειας της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, για χρονι-
κό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.  
 
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον παραπάνω, 
απορρίπτεται ως μη κανονική, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 97 
παρ.1. 
 
 3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, κατά τα οριζόμενα 
στο ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 97 παρ.4, για χρονικό διάστημα μέχρι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών.  
 

Άρθρο 6ο 
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 
 1. Ο συμμετέχον οικονομικός φορέας υποβάλλει στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟ-
ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»: 
 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 (Α΄75), στην οποία θα 
δηλώνεται ότι: «Δεν θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας, σαν άμεσο ή έμμεσο αντι-
πρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, 
εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως 
προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ΝΔ.1400/73 (ΦΕΚ 
Α΄114)». 

 
β. «Εγγυητική επιστολή συμμετοχής», ύψους εκατό εικοσιπέντε 

ευρώ και (125,00 €), που αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμ-
βασης, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Πα-
ραρτήματος. 

   
 2.  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται δεκτές είτε με πρωτότυπες υπο-
γραφές, χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και με πλήρη 
αναγραφή των στοιχείων του ονοματεπώνυμου, της θέσεως του υπόχρεου και της 
ημερομηνίας υπογραφής είτε εφόσον έχουν εκδοθεί από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
gov.gr (ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Dilosi») και υπογράφονται από τον, κατά περί-
πτωση, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 
  
  α. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρό-
σωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
  β. Θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό επίσημο πρακτικό/ κα-
ταστατικό κλπ της εταιρείας, από το οποίο θα προκύπτει η εξουσιοδότηση του συ-
γκεκριμένου προσώπου ως νόμιμου εκπροσώπου της για την συμμετοχή στην 
διαδικασία ανάθεσης. 
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 3. Παράλειψη υπογραφής των Υπευθύνων Δηλώσεων, φωτοτυπημένες 
ή σαρωμένες ή αποσταλείσες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), (φωτοτυπημένου ή σα-
ρωμένου ή μέσω fax εγγράφου), τις καθιστούν μη έγκυρες και οδηγούν την προ-
σφορά σε απόρριψη. 
 
 4. Στα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση 
οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ) α-
ποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
 5. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 
  

Άρθρο 7ο  
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
1. Ο συμμετέχον οικονομικός φορέας υποβάλλει στο φάκελο «ΤΕΧΝΙ-

ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, μαζί με 
πλήρη φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που 
προσδιορίζει επακριβώς το είδος, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και α-
παιτήσεις του Παραρτήματος «Α» της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά που τυχόν απαιτούνται βάσει αυτού. 

  
2. Σε περίπτωση που από τους ειδικούς όρους ή την τεχνική περιγραφή 

και τις προδιαγραφές, ζητούνται PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυ-
πα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο κλπ, αυτά υποβάλλονται, σύμφωνα με τα ανα-
γραφόμενα στους ειδικούς αυτούς όρους και την τεχνική περιγραφή. Αν δεν ορί-
ζουν αλλιώς, υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Δευτερευόντως, υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής τους στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς μετάφραση στην Ελληνι-
κή γλώσσα, με την επιφύλαξη ότι, δύναται η αναθέτουσα αρχή να αναζητήσει από 
τους προσφέροντες, εντός καθορισθείσας προθεσμίας, την προσκόμιση της επί-
σημης μετάφρασής τους στην Ελληνική γλώσσα.  

 
3. Στα περιεχόμενα του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς» δεν πρέ-

πει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οι-
κονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν» κλπ) απο-
τελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 
4. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 

απορρίπτονται ως μη κανονικές. 
 

Άρθρο 8ο  
Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  

 
1. Ο συμμετέχων οικονομικός φορέας υποβάλλει στο φάκελο «ΟΙΚΟ-

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, εις απλούν, μετά 
των συνημμένων σε αυτή εγγράφων και τυχόν δικαιολογητικών.  

 



  

2. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογρά-
φως, ενώ σε περίπτωση διαφορών υπερισχύει η ολογράφως αναγραφόμενη τιμή.  

 
3. Η αναγραφή των τιμών γίνεται στο νόμισμα του ευρώ (EURO). Προ-

σφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξέ-
νο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
4.  Στην προσφερόμενη τιμή, ανά είδος ξεχωριστά, περιλαμβάνεται το 

σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομι-
κά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και 
άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνουν τον προμηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τού-
του, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. 

 
  

5.  Η αναγραφή των ως άνω τιμών, μπορεί να γίνεται με δύο ή και πε-
ρισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους 
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς 
τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 
κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

 
6. Σε κάθε περίπτωση ο συμμετέχων, είναι υποχρεωμένος – επί ποινή 

απόρριψης - να καταθέσει προσφορά για όλους τους τύπους των αυτόματων πω-
λητών, να καλύπτει τις απαιτήσεις (ποσότητες και τεχνικές προδιαγραφές) για όλα 
τα είδη που περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία και το προσφερόμενο μηνιαίο μί-
σθωμα ανά τύπο μηχανήματος να μην υπολείπεται του προϋπολογισθέντος μι-
σθώματος όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης. 
 
  7. Με την οικονομική προσφορά, να υποβληθεί  συνημμένη κατάσταση  
με τα προσφερόμενα είδη με πλήρη ονομασία, καθώς και το βάρος ή τον όγκο για 
τα υγρά και τη σύνθεση (για τα ροφήματα την εκατοστιαία περιεκτικότητα). 
 
 8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφε-
ρόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
 9.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, δε γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές. 
 
 10. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονι-
κές. Για κάθε υπηρεσία του Παραρτήματος της πρόσκλησης πρέπει να αντιστοιχεί 
μία τιμή στην οικονομική προσφορά. 
 
 11. Δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 
 12. Οι οικονομικές προσφορές, επί ποινής απόρριψης, δεν πρέπει να 
έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
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 13.   Τα έγγραφα του φακέλου της «Οικονομικής Προσφοράς», είναι τα 
μόνα στα οποία επιτρέπεται να καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία της προ-
σφοράς. 

 
 14. Επιπρόσθετα, στην οικονομική προσφορά να φαίνονται ευκρινώς τα 
στοιχεία: 
 

α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
β. ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
γ. ΔΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
δ. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
  15.  Οι εταιρείες υποβάλλουν Συμπληρωμένο το έντυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς, όπως στην Προσθήκη «1/Β». 

 
Άρθρο  9ο 

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 
(για την κατακύρωση στον πλειοδότη μετά την εξέταση της τεχνικής και οι-

κονομικής ) 
 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο πλειοδότης στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η ανάθεση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που του αποστέλλε-
ται, υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Μονάδα και προσέρχεται για υ-
πογραφή της σχετικής σύμβασης Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩ-
ΣΗΣ», ο οποίος φέρει εξωτερικά τις ίδιες ενδείξεις με τον «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ», 
περιλαμβάνει τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντί-
γραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 
(Α` 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως καθορί-
ζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του 
ν.4412/2016. Ειδικότερα: 

 
α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώ-

ου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147), άρθρο 80 παρ.2 περίπτωση α΄, έκδο-
σης έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγ-
γράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του α-
μετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: 
 
   (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορί-
ζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 
300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση). 



  

 
   (2) Ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλ-
ληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, ό-
πως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρ-
θρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - 
μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα. 
 
    (3) Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονο-
μικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρ-
θρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωρο-
δοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευ-
δής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 
(απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 
390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελω-
νειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομι-
κών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυ-
τών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή 
απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστα-
σία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 
(Α` 103). 
 
    (4) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-
12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατά-
σταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τρο-
ποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 
Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103). 
 

  (5) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπι-
στωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 
κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα 
εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139). 
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   (6) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώ-
πων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του 
Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 
  Η μη συνδρομή των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού του ν.4412/2016 
(Α΄ 147) άρθρο 73 παρ.1, ελέγχεται και συνεπώς προσκομίζεται το ως άνω δικαιο-
λογητικό, από τους κάτωθι:  

α. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο, από το ίδιο 
το φυσικό πρόσωπο. 

 
β. Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, από το σύ-

νολο των υπόχρεων φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυ-
ντικού ή εποπτικού του οργάνου ή που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης α-
ποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ήτοι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 
73 παρ.1 του ν.4412/2016 (Α΄ 147):  

 
  (1) Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορι-

σμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπι-
κών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), ή 

 
   (2) Τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),  ή 

 
   (3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις 

των συνεταιρισμών, ή 
 

  (4) Τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, στις υπόλοι-
πες περιπτώσεις νομικών προσώπων.  

 
  β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά πε-
ρίπτωση, αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, σύμφωνα με το ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), άρθρο 80 παρ.2, από το οποίο να προκύπτει ότι οι ο οικονο-
μικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική 
ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 
 
   (1) Ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στην καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ασφάλισης σε περίπτω-
ση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα) υποβάλλεται, από τον οικονομικό φορέα: 
  



  

    (α)  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που 
εκδίδεται από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. 
 
  (β) Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την εγκύκλιο Αριθμ. 
Πρωτ.: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15-11-17/Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης / ΕΦΚΑ  επισημαίνεται ότι, εφόσον υπήρχε 
έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδό-
της και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ 
(ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται σχετικά από την εταιρεία και  
θα προσκομίζεται η αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδε-
ται από την αρμόδια υπηρεσία, του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα.  
 
     Διαφορετικά, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέω-
ση, θα προσκομίζεται από την εταιρεία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνε-
ται ότι «Δεν υπήρχε  έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, 
τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕΔΕ,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ». 
    
   (2) Ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις υποβάλλεται, 
από τον οικονομικό φορέα, Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, εκδιδό-
μενο από τον αρμόδιο φορέα, για κάθε νόμιμη χρήση,  ή για συμμετοχή σε διαγω-
νισμό (σε περίπτωση που αφορά νομικό πρόσωπο η ως άνω υποχρέωση ελέγχε-
ται για το  ίδιο το νομικό  πρόσωπο και όχι ατομικώς για τους διοικούντες και απα-
σχολούμενους σε αυτό). 
 
   (3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 (Α΄ 75), στην οποία 
θα δηλώνεται από τον, κατά περίπτωση, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην κα-
ταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
Οι υποχρεώσεις των παρ. 1β(1) και 1β(2) δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υπο-
χρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79 του ν.4412/16, ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκ-
πλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
    
Οι περιπτώσεις των παρ. 1β(1) και 1β(2) παύουν να εφαρμόζονται και δεν απο-
κλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 
των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

  
γ.  Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού  

μητρώου, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147), άρθρο 75 παρ.2, έκδοσης έως 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του, με το οποίο να πι-
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στοποιείται η εγγραφή των οικονομικών φορέων σ’ αυτό καθώς και το ειδικό επάγ-
γελμά τους. 
 
  δ. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέρο-
ντος, όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ. ή Καταστατικό ε-
ταιρείας ή πράξη Διοικητικού Συμβουλίου ή έτερο παραστατικό εκπροσώπησης, 
κατά περίπτωση,  έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
του, από το οποίο θα προκύπτουν οι υπόχρεοι υπογραφής (άμεσα ή δια του νόμι-
μου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) των νομιμοποιητικών εγγράφων για την υ-
ποβολή προσφοράς, καθώς και οι έχοντες εξουσία εκπροσώπησης του οικονομι-
κού φορέα, για την συμμετοχή του στην εν λόγω  διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
 
 2. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα της παραγρά-
φου 1α,1β,1γ  του παρόντος άρθρου, επισημαίνονται τα κάτωθι: 
 
  α. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου εί-
δους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περι-
πτώσεις α` και β` της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 
του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώ-
πιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου ε-
παγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας κατα-
γωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
 
  β. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται ανα-
γκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της ανωτέρω παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α` 
και β` της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 
73 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
 

3. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα της παραγρά-
φου 1α,1β,1γ  του παρόντος άρθρου, επισημαίνονται τα κάτωθι: 
 
  α. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου εί-
δους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περι-
πτώσεις α` και β` της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 
του άρθρου 73 του ν.4412/2016 (Α΄ 147), το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώ-
πιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου ε-
παγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας κατα-
γωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
 
  β. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται ανα-
γκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της ανωτέρω παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν 



  

όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α` 
και β` της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β` της παραγράφου 4 του άρθρου 
73 του ν.4412/2016 (Α΄ 147). 
 
 4. Για τα δικαιολογητικά δικαιολογητικά/αποδεικτικά έγγραφα του παρό-
ντος άρθρου, διευκρινίζεται ότι:  
 
  α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄ 94) άρθρο 1: 
 
   (1) Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα Δικαστήρια όλων των 
βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος ή 
επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πό-
ρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επι-
χειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγ-
γραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 
 
   (2) Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων 
φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ 
και των λοιπών προαναφερθέντων οργανισμών. 
 
   (3) Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγρα-
φα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώ-
ρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
 
   (4) Η εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων που ανα-
γράφονται στα φωτοαντίγραφα που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω, γίνεται με 
δειγματοληπτικό έλεγχο από τις υπηρεσίες και τους φορείς στους οποίους κατατί-
θενται. Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντί-
γραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του 
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη 
αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη 
πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακα-
λείται αμέσως. 
 
  β. Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016 (Α΄  
147), ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνο-
νται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλω-
ση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.  
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  γ. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά πρωτότυπα ή νομίμως επι-
κυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από 
τους διαγωνιζόμενους.  
   
  δ. Συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από ε-
πίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώ-
θηκε με τον ν. 1497/1984 (Α` 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρ-
μόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμον 
αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
 
     Άρθρο  10ο  

Απόρριψη Προσφορών 
 
1.    Η αναθέτουσα Αρχή απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά, για 

οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης και το ν.4412/2016, ιδίως τα άρθρα 91 έως 100 και 102 
έως 104, όπως ενδεικτικά, προσφορά: 

 
  α. Η οποία περιήλθε στο ΚΕΠΒ εκπρόθεσμα, μετά την προθε-
σμία υποβολής προσφορών. 
 

β. Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφό-
σον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το ν.4412/2016, άρ-
θρο 102. 

 
γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμε-

νες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι α-
ποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το ν.4412/2016, άρθρο 102. 

 
δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να προβλέ-

πεται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης. 
 
ε. Υπό αίρεση. 
 
στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
 
ζ. Για την οποία δεν προσκομίστηκαν δείγματα ή προσκομίστη-

καν εκπρόθεσμα, ενώ ζητείται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδια-
γραφές της πρόσκλησης ή από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. 

 
η. Με χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο στην πρό-

σκληση. 
 
θ. Με χρόνο υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο από το ζη-

τούμενο στην πρόσκληση. 
 



  

ι. Με τιμή που έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώ-
σεις. 

 
ια. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα 

πρόσκληση και τον ν.4412/2016. 
Άρθρο  11ο  

Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών 
 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, την ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται από τους όρους της πρόσκλησης. 

 
2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε μία δημόσια συνεδρία-

ση, παρουσία των προσελθόντων εκείνων που υπέβαλαν προσφορά ή των νομί-
μως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οικονομικός φορέας ο οποίος δεν υ-
πέβαλλε προσφορά, δεν έχει δικαίωμα να παραστεί στις συνεδριάσεις της ΕΔΔ. Η 
παρουσία των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων οι οποίοι επέβαλλαν προ-
σφορά, είναι δικαίωμα τους κατ’ επιθυμία τους, ενώ τυχόν απουσία τους κατ’ επι-
θυμία τους ή για λόγους μη υπαιτιότητας της Αναθέτουσας Αρχής, δεν κωλύει για 
οποιονδήποτε λόγο τη διαγωνιστική διαδικασία. 
 

3. Προσφορές που αποστέλλονται και περιέχονται στο ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ εκ-
πρόθεσμα, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους, δεν αποσφραγί-
ζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

 
4. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 

α. Αποσφραγίζεται ο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ», ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟ-
ΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφονται και σφραγίζο-
νται από το αρμόδιο όργανο. 

 
β. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώ-
ρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

 
γ. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολο-

γητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του 
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης,  
συντάσσοντας Πρακτικά με τα αποτελέσματα του κάθε σταδίου αξιολόγησης. 
 

δ. Αποσφραγίζεται ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μο-
νογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών και η ανάδειξη του αναδόχου, καταγράφονται σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή. 

 
ε. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για όσες προσφορές 

δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, 
δεν αποσφραγίζεται αλλά επιστρέφεται στους προσφέροντες. Η επιτροπή υποβά-
λει εισήγηση προσωρινού πλειοδότη   
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  στ. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιο-
λογητικά κατακύρωσης 
 
1.   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο πλειοδότης στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η ανάθεση (προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσμίας δε-κα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που του αποστέλλε-
ται, υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Μονάδα και προσέρχεται για υ-
πογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
ζ. Αν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά 

κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που προσκομίσθηκαν, τότε καλείται 
εντός τεθείσας προθεσμίας που του κοινοποιείται με σχετική πρόσκληση, να προ-
σκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα. 

 
η. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρω-

σης, διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, απορρίπτεται 
η προσφορά του αναδόχου. 

  
θ. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νο-

μίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλει-
σμού των άρθρων 73 και 74 του ν.4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων 
από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των εγγράφων της παρού-
σας σύμβασης, απορρίπτεται η προσφορά του αναδόχου και κηρύσσεται έκπτω-
τος από την ανάθεση. 

 
ι. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιμέρους σταδίων, τα 

αποτελέσματα αυτής καταγράφονται σε πρακτικό και σε Εισηγητική Έκθεση της 
Επιτροπής, τα οποία επικυρώνονται με την Απόφαση Ανάθεσης του αποφαινόμε-
νου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στον συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα 

 
ια. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο με σχετική ειδική 

πρόσκληση, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμί-
ας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της Απόφασης Ανάθεσης. Η 
σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης. 
   

Άρθρο 12ο  
Συμπλήρωση - Αποσαφήνιση Προσφορών 

 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμε-

τοχής, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της 
διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, 
όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανί-
ζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν 
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσα-
φηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προ-
θεσμίας που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, από την ημερομηνία κοινο-
ποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

 



  

2. Οι σχετικές διευκρινίσεις αφορούν μόνο ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα, όπως: 

 
α. Παράλειψη μονογραφών. 
 
β. Παράλειψη της αρίθμησης ή διακεκομμένη αρίθμηση. 
 
γ. Ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης φακέλων και υποφα-

κέλων προσφορών. 
 
δ. Λεκτικές/φραστικές αποκλίσεις από την ορολογία της πρό-

σκλησης κλπ. 
 

3.  Η παροχή των διευκρινίσεων δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια: 
 

 α. Μεταγενέστερη αντικατάσταση δικαιολογητικών της προσφοράς 
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της πρόσκλησης. 
 
 β. Εισαγωγή διακρίσεων ή άνιση μεταχείριση των συμμετεχουσών 
εταιρειών. 
 

γ. Αλλοίωση της προσφοράς και πρόσδοση αθέμιτου ανταγωνιστι-
κού πλεονεκτήματος. 

 
Άρθρο 13ο  

Κρίσεις Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης  
  

  1. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή της προτείνει στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 
την ανάθεση του συμβατικού αντικειμένου, το οποίο μπορεί να κατακυρώσει τη 
σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό 
(120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

 
2.  Η υποβολή ή πρόκριση μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 

για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, 
χωρίς αυτό ν’ αποτελεί δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να α-
κυρώσει οριστικά ή να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ενδεικτικά σε 
περιπτώσεις ασύμφορων τιμών, μη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιμών, προς ε-
πιδίωξη ευρύτερης συμμετοχής και ανταγωνισμού, με σκοπό την επίτευξη ικανο-
ποιητικών τιμών και προάσπισης των συμφερόντων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα 
με τον ν.4412/2016, άρθρο 106. 

 
3.  Σε περίπτωση που παρατηρηθεί η υποβολή ισότιμων προσφορών, 

τότε  διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποβαλλόντων τις ισότιμες προσφορές ε-
ταιρειών, σύμφωνα με τον ν.4412/2016, άρθρο 90, παρ.1. Στην κλήρωση έχουν 
δικαίωμα να παραστούν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σχετικών εταιρειών. 
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4. Στην περίπτωση δε αυτή, της υποβολής ή πρόκρισης μιας μόνο 
προσφοράς, δεδομένης της απουσίας ανταγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή διατη-
ρεί το δικαίωμα: 

 
α. Να προβεί σε διαπραγμάτευση (β΄, γ΄ κλπ γύρος οικονομικής 

προσφοράς) επί της αρχικής οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχο-
ντος ή προκριθέντος, προκειμένου να επιτευχθούν μειωμένες τιμές οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και στην προάσπιση 
των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τον ν.4412/2016, άρθρο 32. 

 
β. Να ζητήσει από τον μοναδικό συμμετέχοντα ή προκριθέντα, 

αποδεικτικά έγγραφα, όπως, ενδεικτικά, πρόσφατα αντίγραφα τιμολογίων/ αποδει-
κτικών πώλησης κλπ των προς προμήθεια υλικών του διαγωνισμού, σε συναφή 
μονάδα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή άλλον φορέα προμήθειας, από τα οποία να 
δικαιολογείται η προσφερθείσα τιμή ως συμφέρουσα για την Στρατιωτική Υπηρε-
σία. 

 
5.  Σε περίπτωση που κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφο-

ρών, παρατηρηθούν πλειοδότες των οποίων οι προσφερόμενες τιμές, κρίνονται μη 
συμφέρουσες από οικονομική άποψη, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα είτε: 

 
α. Για περαιτέρω διαπραγμάτευση της οικονομικής προσφοράς 

των συγκεκριμένων μειοδοτών. 
 
β. Για ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 14. 
 

Άρθρο  14ο 
Ματαίωση - Επανάληψη Διαδικασίας Ανάθεσης 

 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επι-

τροπής Αξιολόγησης Προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει σύμφωνα 
με το ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, μετάθεση, ματαίωση ή ακύρωση της 
διαδικασίας ανάθεσης, στο σύνολό της ή για τμήμα αυτής: 

 
α. Αν η διαδικασία αποβεί άγονη. 
 
β. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης. 
 
γ. Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με 

τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντι-
κειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
δ. Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση 

της σύμβασης. 
 
ε. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί μη συμφέρουσα από οικο-

νομική άποψη. 
 



  

στ. Για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ενδεικτικά 
δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
ζ. Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείμενη νομο-

θεσία.   
 

2. Η ματαίωση ή ακύρωση μπορεί να αφορά ολόκληρο το αντικείμενο 
της σύμβασης ή τμήμα αυτής. 

 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επι-

τροπής Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει, παράλληλα με τη μα-
ταίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

 
α. Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε 

φάσης αυτής, με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της. 
  
β. Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων  29 και 32, του 

ν.4412/2016, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 
 

4. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας ανάθεσης, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμο-
δότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την 
επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
5. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, οι οικονομικοί 

φορείς δεν  έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 
 

Άρθρο 15ο 
Διάρκεια της σύμβασης 

 
 1. Η σύμβαση αφορά το χρονικό διάστημα από Ιουν 2022 έως Ιουν 
2024. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της 
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/2016. 

 
3. Επιπρόσθετα, σε ενδεχόμενο υπογραφής αντίστοιχης σύμβασης 

από Προϊστάμενη του ΚΕΠΒ Αρχής, με ρητό όρο τη συμπερίληψη του ΚΕΠΒ εντός 
αυτής, η ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί βάσει της παρούσας πρόσκλη-
σης ενδιαφέροντος, παύει αυτοδίκαια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
σύμβασης της Προϊστάμενης Αρχής. 
 

Άρθρο 16ο 
Παράδοση - Παραλαβή υλικών 

 
   Ως προς την παράδοση των υλικών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Πα-
ράρτημα «Α» της παρούσας πρόσκλησης.   
 

Άρθρο 17ο  
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Πληρωμή - Κρατήσεις - Έξοδα 
 

 1.  Το συνολικό μηνιαίο ενοίκιο θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο α-
πευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΘΑ. Η απόδοση του μηνιαίου μισθώ-
ματος να γίνεται από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του, το πρώτο πενθήμερο κάθε 
μήνα και θα αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή (ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ), απόδειξη κατάθε-
σης. 
 
   Στοιχεία κατάθεσης:  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
   Αρ. Λογαριασμού : 264259, IBAN: GR660100 0240 0000 0000 0264 
259  
   Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΤΕΘΑ) 
   Δικαιολογία Κατάθεσης : Ον/μο – Μίσθιο – Μήνας αναφοράς του μι-
σθώματος.  
 
          2. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων από τον 
πλειοδότη, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 21 της πα-
ρούσας. 
 
 3. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την πα-
ράδοση των προϊόντων του στις έδρες των Μονάδων επιβαρύνουν τον προμηθευ-
τή. 

 
4. Νόμισμα πληρωμής είναι το ευρώ (€) και ΦΠΑ 24%. 
 
5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξή-

σεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από ο-
ποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 

 
Άρθρο 18ο 

Κήρυξη Οικονομικού Φορέα ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 
1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, σε περίπτωση που: 
 

α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτού-
νται για την κατακύρωση.  

 
β. Δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα για την κατακύρωση δικαιολογη-

τικά. 
 

γ. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. 

 
2.  Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν προσέλθει στην προ-

θεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υπο-
χρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

 



  

3.  Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτω-
σε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε. 

 
4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύ-

ρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016. 

 
5. Αν ο οικονομικός φορέας φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. 

 
6. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά από προηγούμενη 

κλήση προς απολογία του οικονομικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για κάθε 
περίπτωση πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που να διαπιστώνει κατά τρόπο 
επαρκή την παράβαση. 

 
7. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δι-
κή της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, 
είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήμανση της παράβασης από τις Μοί-
ρες του ΚΕΠΒ 

 
8. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλε-

ται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
9. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ν.4412/2016, ο οι-

κονομικός φορέας  ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
10. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρω-

ση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
 
 α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή πα-

ραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο  19ο 
Ανωτέρα βία 

 
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», αλλά με αιτιολογημέ-

νη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β` της παρ. 11 του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να 
μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την ε-
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μπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών.  
  
2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας 
βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι παρακά-

τω: 
 

α. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, ακραία 
καιρικά φαινόμενα). 

 
β.  Καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια και δεν α-

ποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (εμπρησμός, τρομοκρατική ενέργεια, 
διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος,  αποδεδειγμένη βλάβη των μηχανη-
μάτων, απεργιακές κινητοποιήσεις που καθυστερούν την τήρηση των χρονικών 
προθεσμιών).  

 
  γ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
 
  δ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 
  ε. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος. 

 
4.  Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται 

στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού 
φορέα και των συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλή-
ρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 20ο 

Εμπιστευτικότητα 
 

1.  Ο οικονομικός φορέας, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβα-
σης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες 
που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντι-
κειμένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του. Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληρο-
φορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλ-
λο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση 
επαγγελματική εξάρτηση από τον οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβα-
σης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να 
γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώ-
σεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε 



  

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, 
ενώ δεν δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συ-
ναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον οι-
κονομικό φορέα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές. 

 
Άρθρο 21ο   
Εχεμύθεια 

 
 1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως στα άρθρα 3 έως 221 του ν.4412/2016 
(Α΄ 147) ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του π.δ. 28/2015 (Α` 34) και στο 
άρθρο 24 του ν. 2121/1993 (Α` 25), και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχε-
τικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των 
υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 64 και 70 του 
ν.4412/2016 (Α΄ 147), η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της 
έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπι-
στευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρή-
των και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
  
 2. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως ε-
μπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλω-
σή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
 
  3. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
 4. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικο-
νομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α`34). 
 

Άρθρο 22ο  
Εκχωρήσεις 

 
 1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε ο-
ποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής. 
 
           2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δι-
καίωμα του οικονομικού φορέα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από  
αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

Άρθρο 23ο 

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 
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Απαγορεύεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εκ των υστέρων πα-
ρουσίαση από τον Ανάδοχο, οικονομικών φορέων στις ικανότητες των οποίων 
στηρίζεται, για την εκπλήρωση των όρων και  την εκτέλεση της σύμβασης.  

 
Άρθρο 24ο 

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις υπο-
χρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογι-
κές συμβάσεις ή διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνι-
κοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
«Χ» του Προσαρτήματος «Α» του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 25ο  
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων  

 
 1. Ο ανάδοχος μπορεί, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α΄ 147) άρθρο 
205, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρμο-
γή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220, του ν.4412/2016 (Α΄ 
147) καθώς και κατ` εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή 
της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προ-
σφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  
 
 2. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου, (επιτροπή παρακολού-
θησης και παραλαβής), εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή 
της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν 
χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. 
  
 3. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρό-
θεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργα-
νο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλ-
λονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
 

Άρθρο 26ο 
Δικαστική Επίλυση Διαφορών 

 
 1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει 
από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμ-
βασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβα-
ση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση .εκτελείται στην Πε-
ριφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που 
θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. 
 
 2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προη-
γείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν.4412/2016 



  

(Α΄ 147) ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από 
τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύ-
ρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
 
 3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συ-
ντομότερα. Αν ο φάκελος της υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από 
τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση 
συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το 
ζητήσει ο ίδιος. 
 
 4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία 
(1) δικάσιμο. Ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προ-
ξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδί-
κου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση και, αν πρόκει-
ται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η 
απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέ-
σως εκτελεστές. 
 
 5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση 
της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπο-
ρεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η εν μέρει ανα-
στολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανά-
λογης εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης 
από την παροχή εγγύησης από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση απο-
φαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδί-
κων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συγκροτείται 
από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπό-
θεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με 
αίτηση κάποιου από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναί-
ρεσης. 
 
  6. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκεί-
ται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση 
αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία. 
 

Άρθρο 27ο 
Λοιποί Όροι 

 
 1. Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχε-
τικά με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος.  
 
 2.  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο (e-mail) ως επίσημο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και διαβίβα-
σης της σχετικής με το διαγωνισμό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών σχετικών 
εγγραφών κλπ, τόσο για διευκρίνιση επί της πρόσκλησης/ απάντηση που απο-
στέλλεται σε υποψήφιο οικονομικό φορέα, όσο και στους συμμετέχοντες οικονομι-
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κούς φορείς, μη αποκλειόμενων κατά περίπτωση των λοιπών τρόπων διαβίβασης 
και επικοινωνίας (fax κλπ). Έχει επίσης το δικαίωμα και να κάνει δεκτές τις σχετι-
κές διευκρινιστικές και λοιπές απαντήσεις και έγγραφα που ζητεί από τους οικονο-
μικούς φορείς μετά την αποσφράγιση των προσφορών, τα οποία αντίστοιχα απο-
στέλλονται από τους οικονομικούς φορείς, με τα παραπάνω μέσα διαβίβασης και 
επικοινωνίας.  
 
 3. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του οικονομικού φορέα, που ζητούνται ε-
ξαρχής από την πρόσκληση, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά 
άρθρα, με πρωτότυπες φυσικές υπογραφές ή ψηφιακές υπογραφές. 
 
 4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συμβατικό πλαίσιο και εφαρμο-
στέα νομοθεσία είναι οι διατάξεις του ν.4412/16 (Α’ 147), οι οροί της σύμβασης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

 
 

Άρθρο 28ο 
Γλώσσα Εγγράφων  

 
1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά 

όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμε-
τοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση ειδική τεχνική 
ορολογία και τεχνικό περιεχόμενο που μπορεί να αναφέρονται σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Παραρτήματος. 

 
2. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 
3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει 

ο ανάδοχος στην 33 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ, κατά την διάρκεια της σύμβασης. 
 

Άρθρο  29ο  
Κατάρτιση της Σύμβασης  

 
1. Το κείμενο της προς υπογραφή σύμβασης παρατίθεται ως Παράρτη-

μα «Γ» της παρούσας πρόσκλησης.  
 
 2. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυ-
νάφθηκε στην παρούσα πρόσκληση προσφοράς, πλην της περίπτωσης κατάδη-
λων σφαλμάτων ή παραδρομών, ούτε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  
  
 3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, εκτός κα-
τάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  
  
 4. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, μετά από σύμφωνη γνώ-
μη και των δύο συμβαλλόμενων μερών και σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας 
επιτροπής παρακολούθησης, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, χωρίς 



  

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατ’ εξαίρεση και μόνο για πλήρως τεκμηριω-
μένη περίπτωση β) ή γ) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, με τους ό-
ρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και ιδίως υπό την προϋπό-
θεση ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 
 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προ-
ϋποθέσεις: 
 
   α. Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότη-
τα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται 
της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε 
περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε πε-
ρίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του 
συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και 
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει 
τεθεί στην διακήρυξη. 
 
  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι 
υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 
  γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προη-
γουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

Άρθρο 30ο    
Αυξομείωση Ποσοτήτων 

 
 1. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αυξομειωθούν οι 
ποσότητες των υπό προμήθεια υλικών σύμφωνα με τον ν.4412/2016, άρθρο 105: 
 
  α. Κατά ποσοστό μέχρι 50%, προκειμένου για αύξηση. 
 
  β. Κατά ποσοστό μέχρι 50%, προκειμένου για μείωση. 
 
  γ. Κατά ποσοστό ανώτερο του 50%, με την προϋπόθεση της 
προηγούμενης αποδοχής από τον προμηθευτή, προκειμένου για μείωση. 
 
 2. Η αυξομείωση δεν θα έχει καμία επίδραση στην τιμή των υλικών και 
στους υπόλοιπους όρους της προμήθειας. 
 
 3. Ο ανάδοχος δεν έχει ουδεμία αξίωση έναντι της Στρατιωτικής Υπη-
ρεσίας, από ενδεχόμενη μείωση οποιουδήποτε μεγέθους, του τελικώς πραγματο-
ποιηθέντος τζίρου.  
 
 4. Δύναται ο αριθμός των μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν να αυ-
ξηθούν κατά 50% σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ΚΕΠΒ.   
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Άρθρο 31ο  
Ενστάσεις-Προσφυγές 

 
1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 127 του ν.4412/2016. 
 
2. Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλ-

λεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της πρόσκλη-
σης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για 
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 
δημοσίευσης και της υποβολής προσφοράς. Ο διαγωνιζόμενος με τη συμμετοχή 
του στη διαδικασία Ανάθεσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει ένσταση κατά της πρό-
σκλησης ή εφόσον έχει απορριφθεί η εν λόγω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διαδικασίας Ανάθεσης και δε δύ-
ναται με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέ-
ως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 

 
3.  Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτου-

σας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή τη συντέ-
λεση της παράλειψης. 

 
4.  Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5.  Σε περίπτωση υποβολής ένστασης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) από τους προμηθευτές, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη, παρά μόνο εάν ε-
πακολουθήσει η υποβολή του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως, σύμ-
φωνα με την υπ’αριθμ. 528/23-8-1999/Γνωμοδότηση του προέδρου ΝΣΚ και την 
Αρ. Πρωτ. Π1/4880/15-9-1999/Υπουργείο Ανάπτυξης/ΓΓΕ/ΓΔΚΤ/ΔΠΠ. 

 
6.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση 

της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 
7.  Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 
της ένστασης. 

 
8. Πέρα από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή, δεν χωρεί καμία άλλη 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νομιμότητας. 

 
9. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζημιές και δα-

πάνες του οικονομικού φορέα που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων μέσων 
κατά της σχετικής διαδικασίας Ανάθεσης. 
 

Άρθρο 32ο 
Εγγυοδοσία 



  

 
 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λει-
τουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια-
τάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕ-
ΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγρα-
φα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα 
συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση. 
 
  2. Οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία, σύμφωνα με τον ν.4412/2016 άρθρο 72 παρ. 4:  
 
  α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
 
  β. Τον εκδότη. 
 
  γ. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται. 
 
  δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
 
  ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 
  στ. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομι-
κού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
 
  ζ. Τους όρους ότι:  
 
   (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκ-
δότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 
 
   (2) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτω-
σης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
  η. Τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος (και την κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού). 
 
  θ. Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
 
  ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να κα-
ταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
 
  ια. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής πρόσκλησης/ ή αντίστοιχα 
της σύμβασης. 
 
 3. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, 
οι εγγυητικές επιστολές περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υ-
ποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 
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 4. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών θα δίνεται σε ευρώ (€). 
 
 5. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: 
 
  α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επι-
στολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Παραρτήματος.  
 
  β. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν την λήξη της προσφο-
ράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν την λήξη τους, την διάρ-
κεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Εγγυητική επιστολή με 
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης.  
 
  γ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται κατά περίπτωση: 
  
   (1) Στον Ανάδοχο, με την προσκόμιση της Εγγυητικής Eπιστο-
λής Kαλής Eκτέλεσης της Σύμβασης.  
 
   (2) Στους λοιπούς προσφέροντες μετά από την άπρακτη πά-
ροδο της προθεσμίας άσκησης ένστασης και ενδίκων βοηθημάτων, ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών. 
  
  δ. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει 
την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/2016, δεν προ-
σκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
 5. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης  
 
  α. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος vα καταθέσει κατά την υπο-
γραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τον ν.4412/2016, άρθρο 72, παρ.1β, Εγγυητική 
Eπιστολή Kαλής Eκτέλεσης της Σύμβασης  που θα καλύπτει ποσοστό ίσο με τέσ-
σερα τοις εκατό (4%) επί της συνολικής συμβατικής εκτός ΦΠΑ αξίας, ήτοι διακό-
σια πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (250,00 €). 
 
  β. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 
του ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύ-
ηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης 
εκτός ΦΠΑ. 
 
  γ. Η Εγγυητική Eπιστολή Kαλής Eκτέλεσης της Σύμβασης: 
  
   (1) Καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 
αναδόχου. 



  

 
   (2) Καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
   (3) Θα έχει χρονική ισχύ μέχρι την 10 Ιουλ 24 (λήξη σύμβασης 
την 10 Απρ 24 πλέον τρεις μήνες). Σε περίπτωση αναγκαιότητας παράτασης για 
λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής παρατείνεται ανάλογα. 
 
   (4) Θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο, αφού έ-
χουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, μετά το πέρας των λόγων τήρησης της και 
μετά από σχετικό αίτημά του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα 
σύμβαση. 
 
 6. Οι εγγυητικές επιστολές (κατά περίπτωση συμμετοχής ή/και καλής ε-
κτέλεσης) προσκομίζονται ταυτόχρονα σε πρωτότυπη μορφή και σε επίσημο ακρι-
βές αντίγραφο για τον φάκελο του διαγωνισμού.  
 
  α. Η εκ παραδρομής μη υποβολή ακριβούς αντιγράφου της εγγυητι-
κής επιστολής, έχοντας όμως υποβάλλει την εγγυητική επιστολή σε πρωτότυπη 
μορφή, δεν οδηγεί την προσφορά σε απόρριψη, αλλά δίνεται στον οικονομικό φο-
ρέα η δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής του ακριβούς αντιγράφου της εγγυη-
τικής επιστολής.  
 
  β. Η μη υποβολή αυτής έντυπης πρωτότυπης μορφής αυτής εγγυη-
τικής επιστολής οδηγεί την προσφορά σε απόρριψη, ανεξάρτητα αυτής προσκόμι-
σης ή μη του ακριβούς αντιγράφου αυτής. 
 

  Συνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Καλαιτζίδης 
Ακριβές Αντίγραφο  Υ π ό δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   
Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  

    Δντης 4ου ΕΓ   
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα) 
«2» Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Υπόδειγμα) 
«3» Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης (Υπόδειγμα) 
«4» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  03 Μαι 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 
 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Υπόδειγμα) 
 

      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 
      ΔΗΛΩΣΗ 
 
      Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  
της /των Εταιρείας /-ιών: 
  
   
 

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
 1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν 
την Οικονομική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψη Σύμβασης για 
την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (εμφιαλωμένου νερού – α-
ναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΒ με 
προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
 α. Την υπ’ αρίθμ. 2/2022 Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΚΕΠΒ/4ο 

ΕΓ, με όλα τα σχετικά Παραρτήματα και τις Προσθήκες της που αποτελούν ανα-
πόσπαστο μέρος της διαδικασίας ανάθεσης. 

 
 β. Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τη διαδικασία 

ανάθεσης αυτή. 
 
 2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των Ειδικών Όρων 
των προς παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται 
και αναλύονται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

3.   Ότι η οικονομική προσφορά της Εταιρείας έχει ως κατωτέρω:  
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ  

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (€) 

 1 Μηχανήματα Ύδατος – Αναψυκτικών-
Συσκευασμένων Εδεσμάτων  

   3 Μηχανήματα Ύδατος - Αναψυκτικών  
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 4. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσε-
ων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι 
φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) 
που βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί 
στην προσφορά. 
 
 5. Με την οικονομική προσφορά υποβάλλεται συνημμένη κατάσταση με 
τα προσφερόμενα είδη με πλήρη ονομασία, καθώς και το βάρος ή τον όγκο για τα 
υγρά και τη σύνθεση (για τα ροφήματα την εκατοστιαία περιεκτικότητα). 
 
                                                                                                              Ο/ΟI   
                                                                                                   ΔΗΛΩΝ/ΟΥΝΤΕΣ  
 
                                                                                                      Υπογραφή /-ες 
                                                                                                                και 
                                                                                                          Σφραγίδα /-ες  

  Συνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Καλαιτζίδης 
Ακριβές Αντίγραφο  Υ π ό δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   
Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  

    Δντης 4ου ΕΓ   
 

 



 

  

   
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  03 Μαί 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»   
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 
 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
(Υπόδειγμα) 

 
Ονομασία Τράπεζας .................  Ημερομηνία έκδοσης: ...........  
Κατάστημα ..............................  
(Δνση οδός-αριθμός ΤΚ fax) ΕΥΡΩ #                   €# .. 
(οδός-αριθμός-τηλ.): ..............  
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ ............. ΕΥΡΩ # χχχχχχχ € # 

 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας      
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώμα-
τος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ #             # (και ολο-
γράφως)                                              χιλιάδων ευρώ υπέρ της εταιρεί-
ας…………………. διεύθυνση…………………….ΑΦΜ:…………………..δια την 
συμμετοχή της στη διενεργούμενη διαδικασία ανάθεσης της του ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ για 
την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (εμφιαλωμένου νερού – α-
ναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΒ, 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/2022 πρόσκλησή σας. 

 
 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 

διαδικασία, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκει-
ται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 
 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα υ-
ποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την           2022 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕ-
ΖΑ) 
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου  



 

  

ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος) 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων 
που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

  Συνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Καλαιτζίδης 
Ακριβές Αντίγραφο  Υ π ό δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   

Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  
    Δντης 4ου ΕΓ   

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

 
   
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  03 Μαί 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»    
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 
 

 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(Υπόδειγμα) 
 

 
Ονομασία Τράπεζας .................  Ημερομηνία έκδοσης .................  
Κατάστημα ..............................  
(Δνση οδός-αριθμός ΤΚ fax) ΕΥΡΩ # χχχχχ €# 
(οδός-αριθμός-τηλ.): ..............  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜ .............. ΕΥΡΩ .............  
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυη-
τικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των…………… ΕΥΡΩ 
(και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας …..……. διεύθυνση 
………………...………… ΑΦΜ:…………….δια την καλή εκτέλεση  από αυτήν των 
όρων της με αριθμό ................  σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την εγκατά-
σταση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (ροφημάτων – εμφιαλωμένου νερού – 
αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΒ (α-
ριθμ. Πρόσκλησης ενδιαφέροντος 2/2022). 
 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 
 Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία, έχει χρονική ι-
σχύ μέχρι την 30 Ιουλ 24 και ισχύει μέχρι την επιστροφή σε εμάς, οπότε γίνεται αυ-
τοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δο-

θεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσε-
ων που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

  Συνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Καλαιτζίδης 
Ακριβές Αντίγραφο  Υ π ό δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   

Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  
    Δντης 4ου ΕΓ   



 

  

   
  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  03 Μαί 22 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»    
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 
 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] για διαδικασίες σύναψης 

δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων 

προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και 
αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληρεί τις προϋποθέσεις των 
Άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, τις προϋποθέσεις του Άρθρου 75 του ίδιου νόμου όπως 
αυτές αναλύονται στην παρούσα Διακήρυξη) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 

και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβή-
τητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φο-
ρέα (αφ) 
- Ονομασία: 584 Μ/Π ΤΠ 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 
-  Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Στρδο ΤΧΗ ΒΕΡΣΗ, Άρτα, ΤΚ: 47100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Λγος (ΠΖ) Γεώργιος Φιλίππου 
- Τηλέφωνο: 2681 0 27236, Εσωτ.: 6116 
- Ηλ. ταχυδρομείο: ken-artas-gep@army.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 
CPV): Σύναψη Σύμβασης Εκμίσθωσης Χώρων για Εγκατάσταση και Εκμετάλλευση τριών (03) Αυτό-
ματων Μηχανημάτων Πώλησης (CPV: 42933000-5) 
- ..............................................  Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Μισθώματα 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ ........................ ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [ ....... ] 

mailto:ken-artas-gep@army.gr


 

  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Α: Πληροφορίες σχετικά με τον 

οικονομικό φορέα Ενότητα Α: Να υποβληθούν τα στοιχεία, με τους όρους που αναγράφονται 

στις σημειώσεις που ακολουθούν  

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 
(ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη 
χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 
φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [ ..... ] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι'': 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

    
    

[ ..... ] 

[ ....... ] 

[ ....... ] 

   Γενικές πληροφορίες: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μι-
ή  ή ή ί  ί '''  

Απάντηση: 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 

20: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, 

    
     

[ ] Ναι [] Όχι 

προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο πο-
    

[ ............. ] 

αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε 
ποια κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή 

  
   

[ ................. ] 
[■■■.] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φο-
ρέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήμα-
τος (προ)επιλογής); 
Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-
ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά πε-
ρίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπλη-
ρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Ανα-
φέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγ-
γραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πι-
στοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρε-
τε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίση-
μο κατάλογον: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίη-
ση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληρο-
φορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες 
Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφό-
σον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη 
ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικο-
νομικός φορέας θα είναι σε θέση να προ-
σκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να πα-
ράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυ-
νατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον α-
ναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέ-
σω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθε-
ται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση δια-
τίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

α) [ ...... ] 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, φορέας 
έκδοσης, επακριβή αναφοράς 
εγγράφων):[ ............][......... ][ ........ ][. 
γ) [ ...... ] 

δ) [] Ναι [] Όχι 

ε) [] Ναι [] Όχι 

αρχή ή 
στοιχεία 

των 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[ ....... ][ ........ ][ ......... ][ ........ ] 
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 

ύ β  ό ύ  άλλ ν'  

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 
Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομι-
κού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 

   

α) [ . . ]  

β) Προσδιορίστε τους άλλους β) [ ..... ] 

οικονομικούς φορείς που συμμετέ-
χουν από κοινού στη διαδικασία σύ-
ναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά 
περίπτωση, επωνυμία της συμμετέ-
χουσας ένωσης ή 

ξί  

γ) [ . . ]  

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμή-
ματος ή των τμημάτων για τα οποία ο 
οικονομικός φορέας επιθυμεί να υπο-
βάλει προσφορά. 

[ ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους 
του οικονομικού φορέα 

Ενότητα Β: Να υποβληθούν τα στοιχεία αυτής της ενότητας. 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο [■■

 
■■■] 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία 
 

[■■
 

■■■] 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:   

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [■■
 

■■■] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [■■

 
■■■] 

Τηλέφωνο: [■■
 

■■■] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [■■

 
■■■] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή [■■
 

■■■] 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπη-

 

  

(τις μορφές της, την έκταση, τον σκο-
πό ■■■): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 

ΦΟΡΕΩΝνΜ 

Ενότητα Γ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται ανάλογη κατάσταση με τους όρους που 
αναγράφονται στις σημειώσεις που ακολουθούν 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

Ενότητα Δ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται υπεργολαβική ανάθεση, με τους ό-
ρους που αναγράφονται στις σημειώσεις που ακολουθούν. 

 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομι-
κός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήυα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπο-
νται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτού-
νται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμ-
βασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργο-
λαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προ-
τεινόμενων υπεργολάβων και το πο-
σοστό της σύμβασης που θα αναλά-
βουν: 
[■■■] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες™ 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση'χ· 

2. δωροδοκίαχχ'· 

3. απάτηχ''· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες™· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας™· 

 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων™ 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές κατα-
δίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου™' 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργά-
νου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
για έναν από τους λόγους που παρα-
τίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή κατα-
δικαστική απόφαση η οποία έχει εκ-
δοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέ-
γιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευ-
θείας περίοδος αποκλεισμού που εξα-
κολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύ-
θυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[ ...... ][ ........ ][ ........ ][ ....... r 

Εάν ναι, αναφέρετε™"': α) Ημερομηνία 
της καταδικαστικής απόφασης προσ-
διορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 
6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 
της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος 
έχει καταδικαστεί 

α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λό-
γος(-οι):[ ] 

β) [ ......] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην κατα-
δικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[ ..... ] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται η-
λεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή δι-
εύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επα-
κριβή στοιχεία αναφοράς των εγγρά-
φων): 

        
Σε περίπτωση καταδικαστικής 

απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχε-
τικού λόγου αποκλεισμού 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν™': 

[ ..... ] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνι-
κής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης™", 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην ο-
ί  ί  ό  έ   

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδί-
κης ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο 
οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλο-
ντας τους φόρους ή τις εισφορές κοι-
νωνικής ασφάλισης που οφείλει συ-
μπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δε-
σμευτικό διακανονισμό για την κατα-
βολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

 α)[...... ]· 

β)[...... ] 

γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] 
Ναι [] Όχι 

-[ ..... ]· 

-[ ..... ]· 

γ.2)[ ......]· 

δ) [] Ναι [] Όχι Εάν 
ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες [
 ...... ] 

α)[ ..... ]· 

β)[ ..... ] 

γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] 
Ναι [] Όχι 

-[ ..... ]· 

-[ ..... ]· 

γ.2)[ ..... ]· 

δ) [] Ναι [] Όχι Εάν 
ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πλη-
ροφορίες [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 

ηλεκτρονικά  αναφέρετε  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):xxiv [ ][ ][ ] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφε-
ρεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παρά-
 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους το-
μείς του περιβαλλοντικού, 

[] Ναι [] Όχι 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουχχν; Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέ-
τρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του πα-
ρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: [ ....................................... ] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσεις’0"': α) πτώχευση, 
ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθά-
ριση, ή δ)αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε)έχει
 υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ)αναστολή επι-
χειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

[] Ναι [] Όχι 

προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων 

-[ .......................... ] 

-[ .......................... ] 

σχετικά με τη συνεχεί συνέχιση της επιχειρημα-
τικής του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περι-
στάσεις’0"'' 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

των εγγράφων): [ ...... ][ ......... ][ ........ ] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό 

[] Ναι [] Όχι 

παράπτωμα*0"'"; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φορίες: 

[ .......................... ] 

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 

   
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνί-
ες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό 
τη στρέβλωση του 

[] Ναι [] Όχι 

ανταγωνισμού; 

Εάν ναι  να αναφερθούν λεπτομερείς 

[ ................ ] 

πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέ-
τρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 

   
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
 τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνχχϊχ, λόγω της 

    

[] Ναι [] Όχι 

ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φ ί  

[ ............. ] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρη-
ση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή 
έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προε-
τοιμασία της διαδικασίαςσύναψης
 της 

[] Ναι [] Όχι 

σύμβασηςχχχ; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληρο-
φ ί  

[ ......................... ] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
 επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαχχχ' κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
ί   λ ί  

[] Ναι [] Όχι 
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προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , απο-
ζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώ-
σεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[ ................... ] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φο-
ρέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέ-
τρα που λήφθηκαν: 

[ ..... ] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επι-
βεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρ-
χή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επι-
χειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει ε-
μπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθε-
σης ή να παράσχει εξ αμελείας παρα-
πλανητικές πληροφορίες που ενδέχε-
ται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις α-
ποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό  την επιλογή ή την ανά
 

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση μετοχών Απάντηση: 
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες  

συμβάσεις Άρθρο 
3310/200300(": 

8 παρ. 4 ν.  

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις [] Ναι [] Όχι 
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8  

του ν. 3310/2005 ;  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): [ ..... ][ ......... ][ ........ ] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει  περιγράψτε τα μέτρα 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα □ ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέ-
ρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η ανα-
θέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους Ιν χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποια-
δήποτε άλλη ενότητα του Μέρους V: 

 

 
οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλο-

γής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακή-
ρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Εκπλήρωση όλων των 

ύ  ί  λ ή  

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

Α: Καταλληλότητα 
 

Ο 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγε-
γραμμένος στα σχετικά 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής***"'; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
  

[■■■ ] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[  ][  ][  ] 
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: Χρειάζε-
ται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονο-
μικός φορέας μέλος 

συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει 
τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετι-
κές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστα-
σής του 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
ά  έ  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκει-
ται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικο-
νομικός φορέας: 

[ ...] [] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [ ...... ][ ......... ][ ........ ] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επι-
λογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική δια-
κήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική ε-
πάρκεια 

Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος έτος: [ ..... ] κύκλος 
εργασιών του οικονομικού φορέα για εργασιών:[... ...][...]νόμισμα  

τον αριθμό οικονομικών ετών που έτος: [ . . ]  κύκλος 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή εργασιών:[... ...][...]νόμισμα  

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της έτος: [ . . ]  κύκλος 
σύμβασης: εργασιών:[... ...][...]νόμισμα  

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος 

εργασιών του οικονομικού φορέα για 
     

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 

στη σχετική διακήρυξη ή στην εργασιών):   

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμ-
βασης είναι ο εξήςxxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
ά  έ  

[ ..... ],[ ...... ][ ,.]νόμισμα  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

 των εγγράφων):  

 [ ...... ][ ...... ][■  .... ]  

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος έτος: [ ..... ] κύκλος εργασιών: [.  .... ][...] 
εργασιών του οικονομικού φορέα νόμισμα   

στον επιχειρηματικό τομέα που έτος: [ . . ]  κύκλος εργα-
  

 .... ][...] 
καλύπτεται από τη σύμβαση και νόμισμα   

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη έτος: [ . . ]  κύκλος εργα-
ώ  [  

 .... ][...] 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης για τον αριθμό οικονομικών 
ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 

και/ή, 

     

νόμισμα   

εργασιών του οικονομικού φορέα στον 
τομέα και για τον αριθμό ετών 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος 

που απαιτούνται στη σχετική εργασιών):   

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξήςχχχν  

[ ..... ],[ ...... ][ .] νόμισμα  
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[ ...... ][ ........ ][ ...... ] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενι-
κό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για 
ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύ-
θηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του 
ο οικονομικός φορέας: 

[ ..................................... ] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες’00"' που ορίζονται στη σχε-
τική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης, ο οικονο-
μικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγμα-
τικές τιμές των απαιτούμενων αναλο-

 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης 

αναλογίας-αναλογία μεταξύ x και yxxxvii 
- και η αντίστοιχη αξία) 

έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[  ][  ][  ] 
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην 

ασφαλιστική κάλυψη 

   

[ ...... ][...]νόμισμα 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[  ][  ][  ] 6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές 
ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι 

οποίες (ενδέχεται να) έχουν 

προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

    

[ ................ ] 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται 
να έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκή-
ρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατί-
θεται ηλεκτρονικά, 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): 

[ ...... ][ ...... ][ ...... ] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επι-
λογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1 α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράς’00"'", ο οικονομικός φορέας έχει 
εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των 
σημαντικότερων εργασιών διατίθεται ηλε-
κτρονικά  αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσ-
διορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην δια-
κήρυξη): 

[■■■] 

Έργα: [ .... ] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

 ά )  

       

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προ-
μηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπη-
ρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ανα-
φοράςχχχ'χ, ο οικονομικός φορέας έχει
 προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του 
είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 
παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσ-
διοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλό-
γου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομη-

      
 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσ-
διορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην δια-
κήρυξη): 

  ] Περιγρ 
αφή 

ποσά ημερ°μ 

ηνίες 

παραλή 

πτες     

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίεςχ|', ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσε-
ων έργων, ο οικονομικός φορέας θα 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλου-
θο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλου-
θες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλε

   

[ ............................... ] 

[ ..... ] 
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3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί 
τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και 
λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι 
τα ακόλουθα: 

[ ..... ] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 
διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την 
έλ   ύ β  

[ ......... ] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες 
που θα παρασχεθούν ή, κατ’ 

εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που 
πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον 
ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχωνχΙΝ όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφο-
ρά τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που 
λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότη-

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων 

διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 
τον εργολάβο, 

      
     

α)[ .......................................... ] 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβα-
σης) 

β)  δ θ ά λέ   

β) [...... ] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης κατά την ε-
κτέλεση της σύμβασης: 

[ ..... ] 

 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυνα-
μικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα τε-
λευταία τρία έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προ-
σωπικό: 

[ ........ ], [ .......... ] 
[ ........ ], [ .......... ] 
[ ........ ], [ .......... ] 
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[ ........ ], [ .......... ] 
[ ........ ], [ .......... ] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα δια-
σφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμ-
βασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρε-
τε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονι-
κά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [
 ....................................... ][ ......... ][ ........ ] 



  

  

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

οικονομικός φορέας πρεπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προ-
σκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
 πρότυπα περιβαλλοντικής 

δ ί  

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έ-
χουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργα-
νισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

[] Ναι [] Όχι 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 

      
    

[ ..... ] [ ...... ] 

μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιό-
τητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
ά  έ  

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [ ...... ][ ......... ][ ....... ] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας 
να προσκομίσει πιστοποιητικά που έ-
χουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργα-
νισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

[] Ναι [] Όχι 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με 
τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
 περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευ-
κρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον α-
φορά τα συστήματα ή πρότυπα περι-

  

[ ..... ] [ ...... ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [ ...... ][ ......... ][ ....... ] 

 



  

  

οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος 
τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση,_που θα πρέ-
πει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι - IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περί-
πτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιχΙνΝ, εκτός εάν : 

α) το 584 Μ/Π ΤΠ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβα-
ση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνχΜ''. 

β) το 584 Μ/Π ΤΠ έχει ήδη στην κατοχή του τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο 584 Μ/Π ΤΠ, προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών, τις οποίες έχω υποβάλλει στα 
μέρη Ι έως και IV του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς δια-
κρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρό-
κειται να εφαρμοστούν για τον περιο-
ρισμό του αριθμού των 

υποψηφίων μετον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα 

πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε 
για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός 
φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγ-
γραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιη-
τικά ή λοιπές μορφές 

   
    

 

[■■■■] 

[] Ναι [] Όχιχ|ν 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [ .......][ ........ ][ ...... ]xlvi 

 



  

  

της ανοιχτής διαδικασίας διενέργειας διαγωνισμού για την Εκμίσθωση Χώρων για Εγκατάσταση 
και Εκμετάλλευση Αυτόματων Μηχανημάτων Πώλησης, σύμφωνα με την Διακήρυξη υπ' αρίθμ.: 
2/2020. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή (-ές|' [ ........................ ] 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

α. Το ΤΕΥΔ υπογράφεται ψηφιακά από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα για το σύνολο 
των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικο-
νομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υ-
ποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

β. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημέ-
νο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.1

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της 
(του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

" Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

111 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, Σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 
της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

ιν Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούν των ατόμων. 

ν Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πι-

στοποίηση. νι Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρό-

μοιου καθεστώτος. 

ν11 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ' του Μέρους ΙΙ του Παραρ-
τήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α' ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 



  

  

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι ϋα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες." 

ν111 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λό-
γους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ιΧ Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 

Χ Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
"διαφθορά". 

Χι Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορί-
ζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφ-
θορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β ανα-
φέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

. x" Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 

Χ|" Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος απο-
κλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέ-
ρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

x|v Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό-
τητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις". 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας αν-
θρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφα-
σης-πλαίσιο 2002/529/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας αν-
θρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις. ”. 

xv| Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύ-
μων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 



  

  

xvi 1 1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε δια-
δικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυ-
νατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο) 

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ’ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέ-
τρων που λήφθηκαν. 

xxi1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxm Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώ-
σεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δη-
μόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο α-
ποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

xxlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi1 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi11 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπλη-
ρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιεί-
ται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) xxx" Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία 
της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ 
και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxmΌπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορι-
σμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 



  

  

xxx
vi 
xxxv
ii 

xxxiv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

xxxv Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

xxxvm Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέ-
πουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμη-
ρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xl' Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επι-
χείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φο-
ρέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα 
ΤΕΥΔ. 

xl" Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμη-
θευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xl1" Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβα-
σης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για 
την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχε-
τικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

xllv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvl Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvl1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlvl11 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) 
που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. 
Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση. 
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  ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΣΕΩΣ ΠΥΡΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
  03 Μαί 22 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ) 
(Υπόδειγμα) 

 
ΚΕΠΒ 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ:      /2022 

για την «Εγκατάσταση μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (ροφημάτων – εμφια-
λωμένου νερού – αναψυκτικών – συσκευασμένων εδεσμάτων) για την κάλυψη των 

αναγκών του ΚΕΠΒ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

Άρθρο 1ο 
Γενικοί  Όροι 

 
 1. Στη Θήβα, σήμερα την ……..του μηνός ……… του έτους 2022 ημέρα 
της εβδομάδας ………. και ώρα ……… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
  α. ………………………………., Δκτής της ΜΥΠ/ΚΕΠΒ που εξουσιοδο-
τείται ώστε να εκπροσωπεί και να ενεργεί για λογαριασμό του ΚΕΠΒ και κατά συ-
νέπεια του Ελληνικού Δημοσίου, και στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟ-
ΡΑΣΤΗΣ». 
 
  β. ………………………………………….…, εκπρόσωπος της εταιρείας  
«……………..»,  ΑΦΜ:……………….., ΔΟΥ:…………………., ΤΚ:…………, Τηλ: 
………………, e-mail:…………………, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ». 
 

Προβήκαμε 
 

στην υπογραφή της παρούσας σύμβασης για την εγκατάσταση αυτόματων πωλη-
τών προς κάλυψη αναγκών του ΚΕΠΒ, σε εκτέλεση των παρακάτω: 
 
  α. Φ.460.2/………………………………………………………. (πρό-
σκληση υπ’ αριθμ 2/2022), η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με Α-
ΔΑΜ:..................... και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: …………............……. και 
 
   β. Φ.600.163/………………………………………………............. (δγή 
κατακύρωσης διαδικασίας ανάθεσης), η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με 
ΑΔΑΜ:......................................, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης. 
 
 2. Η σύμβαση στηρίζεται: 
 
  α. Στο πρακτικό της διαδικασίας ανάθεσης. 
 
  β. Στους Ειδικούς και Γενικούς Όρους αυτής. 
 
  γ. Στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 
  δ. Στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή 
καθώς και σε λοιπές διατάξεις που αφορούν σε τρόφιμα. 
 
  ε. Στα άρθρα που ακολουθούν. 
 
 3. Τα Συμβατικά Είδη και οι τιμές προμήθειάς τους έχουν, όπως στο Πα-
ράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης, το οποίο συνιστά αναπόσπαστο μέρος 
αυτής.  
 
 4. Το σύνολο των μηχανημάτων και το μηνιαίο μίσθωμα που θα αποδίδε-
ται στο ΤΕΘΑ έχουν όπως Παράρτημα «Β» της παρούσας σύμβασης, το οποίο 
συνιστά αναπόσπαστο μέρος αυτής. 



  

  

 
Άρθρο 2ο  

Αντικείμενο Σύμβασης 
 
 1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εγκατάσταση μηχανημά-
των αυτομάτων πωλητών για τις ανάγκες του ΚΕΠΒ, οι οποίες διατηρούν το δικαί-
ωμα της επιλογής των ειδών και των αντίστοιχων ποσοτήτων σύμφωνα με τις δια-
ταγές της Υπηρεσίας και τις προτιμήσεις του εξυπηρετούμενου προσωπικού. 
 
 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει όλα τα είδη για τα οποία α-
ναδείχτηκε μειοδότης.  
  
 3. Απαγορεύεται η διάθεση ειδών που δεν θα προβλέπονται στην πα-
ρούσα σύμβαση. Ο μισθωτής, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, δύνα-
ται να προτείνει τον εμπλουτισμό με νέα είδη ή την αντικατάσταση άλλων ειδών 
των αυτόματων πωλητών, βάσει τιμοκαταλόγων που θα προσκομίσει. Η αποδοχή 
ή μη των προτεινόμενων ειδών τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
4. Η υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου, διενεργείται βάσει των ό-

ρων της υπ’ αριθμ 2/2022/ΚΕΠΒ/4ο ΕΓ πρόσκλησης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί 
έχουν αποτυπωθεί στην παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου των Παραρ-
τημάτων της, «Α», «Β» και «Γ». 

 
Άρθρο 3ο 

Διάρκεια Σύμβασης 
 
1. Η σύμβαση αφορά το χρονικό διάστημα από Ιουν  2022 έως Ιούνιος 

2024. 
 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της 

σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/2016. 
 
3. Επιπρόσθετα, σε ενδεχόμενο υπογραφής αντίστοιχης σύμβασης 

από Προϊστάμενη του ΚΕΠΒ Αρχής, με ρητό όρο τη συμπερίληψη του ΚΕΠΒ, η 
ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί βάσει της παρούσας διακήρυξης, παύει 
αυτοδίκαια από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης της Προϊστάμενης 
Αρχής. 
 

4.  Η Στρατιωτική Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το ύψος των αγο-
ρών-κατανάλωση από το προσωπικό της, καθόσον αυτές εξαρτώνται από την ε-
κάστοτε δύναμη-επάνδρωση του Στρδου «Υπτγού Δημ. Ψαρρού». Για το λόγο αυ-
τό ο προμηθευτής ουδεμία οικονομική απαίτηση θα εγείρει κατά της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας. 

 
5.     Παράλληλα με τους αυτόματους πωλητές του πλειοδότη είναι δυνα-

τόν να διατίθενται ή να πωλούνται, με οποιονδήποτε τρόπο, από το ΚΨΜ των Μο-
νάδων ή να διατίθονται με το συσσίτιο, τα ίδια ή παρεμφερή προιόντα (αναψυκτι-
κά-αφεψήματα-τρόφιμα) χωρίς να παρέχεται κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο για 
να προβάλλει λόγους καταργήσεως ή περιορισμού της διαθέσεως των ειδών. 

 



  

  

 
Άρθρο 4ο 

Παράδοση – Παραλαβή - Ποιότητα υλικών 
 

 1.  Ως προς την παράδοση των υλικών, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο 
Παράρτημα «Α» της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το οποίο συμπεριλαμβάνεται 
στην παρούσα σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής (Παράρτημα «Γ»). 
 
 2.  Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
όλων των ειδών (αναψυκτικών-αφεψημάτων) που διατίθενται από τον ενοικιαστή 
θα είναι άριστη. 
 
 3.  Η ανάμειξη των υλικών παρασκευής των αφεψημάτων θα γίνεται υπο-
χρεωτικά εντός των μηχανημάτων αυτόματα. 

  4. Η παροχή νερού των μηχανημάτων να γίνεται από εγκεκριμένα σημεία 
υδροληψίας, που θα υποδειχθούν από τα στρατόπεδα και από όπου η τοποθέτη-
ση φίλτρων νερού από τον πλειοδότη είναι υποχρεωτική. Επίσης θα ληφθούν όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκποτη τροφοδοσία των μηχανημάτων και σε 
συνθήκες ισχυρού ψύχους. Σε περίπτωση μη ύπαρξης παροχής νερού σε κάποιο 
σημείο εγκατάστασης μηχανήματος για παρασκευή ροφημάτων θα τοποθετείται 
μεγάλη φιάλη εμφιαλωμένου νερού άνω των 10 λίτρων είτε εντός του μηχανήμα-
τος, είτε σε προστατευόμενο χώρο δίπλα στο μηχάνημα. 

  5. Η ως άνω καθοριζόμενη σύσταση πρέπει να παραμένει σταθερή καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δύναται δε να ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα 
της στρατιωτικής υπηρεσίας με αιφνιδιαστικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές 
εξετάσεις. 

 6. Ο όγκος των παρασκευαζόμενων ροφημάτων, η εκατοστιαία περιεκτι-
κότητα των πρώτων υλών και η εταιρεία παρασκευής όπως αναγράφονται στην 
προσφορά. Ελάχιστη ανοχή στη διακύμανση της περιεκτικότητας καθορίζεται το 
0,1%. Επίσης τα μηχανήματα θα είναι όπως τα έντυπα που έχουν προσκομισθεί 
τα οποία δείχνουν τα μηχανήματα και αναγράφουν τις δυνατότητές τους. 
 
 7.  Διευκρινίζεται ότι για τις ποσότητες των προϊόντων που θα πωληθούν 
από τα μηχανήματα δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση καθόσον αυτές εξαρτώ-
νται από τις προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και τη δύναμη του προσωπικού 
των Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων της Ταξιαρχίας η οποία δε δύναται να καθορι-
στεί επακριβώς. 
 

8.   Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση ουσιών που δεν προβλέπονται 
στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).  

 
9. Τα προσφερόμενα προϊόντα , πρέπει να είναι Ά ποιότητας και να πλη-

ρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών κυλι-
κείου της ΓΕΣ/ΔΕΜ/7η Έκδοση.  

 
10. Οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες πρέπει να είναι εγκεκριμένες από 

το Γενικό Χημείο του Κράτους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων 



  

  

και Ποτών και τις τεχνικές προδιαγραφές ειδών κυλικείου της ΓΕΣ/ΔΕΜ/7η Έκδο-
ση. 

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων, ή σοβαρής υγειο-
νομικής παράβασης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ύστερα 
από εργαστηριακή εξέταση, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη 
διαδικασία. 

 
11. Σε όλες τις τυποποιημένες συσκευασίες θα αναγράφονται, η επωνυμία 

της παρασκευάστριας ή αντιπροσωπευόμενης εταιρείας, το είδος του συγκεκριμέ-
νου προϊόντος που περιέχεται, το προβλεπόμενο βάρος κατά τεμάχιο, η ημερομη-
νία παραγωγής και λήξης, ο τρόπος συντήρησής του και γενικά όλα τα στοιχεία 
που καθορίζονται ή προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις για την κατηγο-
ρία και το είδος του. 

 
12. Τα τοποθετημένα προς πώληση είδη δεν θα πρέπει να λήγουν σε λιγό-

τερο από πέντε (5) ημέρες, προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα 
να τα καταναλώσουν σε βραχύ χρονικό διάστημα και όχι αμέσως. 
 

Άρθρο 5ο 
Πληρωμή – Κρατήσεις 

 
1. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα παρακάτω έξοδα: 
      
  α. Μεταφορικά και λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των μηχανημά-

των στις Μονάδες-Ανεξ. Υπομονάδες. 
 
 β.  Η κατασκευή κατάλληλου χώρου εκτός των κεντρικών ΚΨΜ των 

Μονάδων-Ανεξ. Υπομονάδων για την τοποθέτηση των αυτόματων πωλητών για 
στέγαση – προστασία, αποφυγή κάθε μορφής ατυχημάτων και προστασία των μη-
χανημάτων από έξωθεν φθορές. 

 
  γ. Μεταφορικά και λοιπά έξοδα για τον εφοδιασμό των μηχανη-

μάτων με τα απαραίτητα υλικά. 
 
  δ. Το κόστος των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
2.   Το συνολικό μηνιαίο ενοίκιο θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο α-

πευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ΤΕΘΑ. Η απόδοση του μηνιαίου μισθώ-
ματος να γίνεται από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του, το πρώτο πενθήμερο κάθε 
μήνα.  

 
  Στοιχεία κατάθεσης:  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 
  Αρ. Λογαριασμού : 264259, IBAN: GR660100 0240 0000 0000 0264 

259 
  Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  Δικαιολογία Κατάθεσης : Ον/μο – Μίσθιο – Μήνας αναφοράς του μι-

σθώματος.  
 



  

  

3.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων από τον 
πλειοδότη, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που καθορίζονται στη παρούσα  σύμβα-
ση. 

 
4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξή-

σεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από ο-
ποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 
 
 5. Οι κρατήσεις επί του παραπάνω συνολικού ποσού ανέρχονται σε 
ποσοστό 3,6% βαρύνουν τον μισθωτή και καταβάλλονται με μέριμνα αυτού. Αλλα-
γή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί κρατήσεων επιφέρει αυτόματα την 
αναπροσαρμογή της, από την ημερομηνία ισχύος αυτού. 

 
 6. H Υπηρεσία με τα αρμόδια όργανά της δύναται να ασκεί τους απαι-
τούμενους ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήματα για την ορθότητα της τιμής 
των προσφερόμενων ειδών. 

 7. Αγορανομικές διατάξεις ανώτατης πώλησης (διατίμησης) του συνό-
λου ή μέρος των πωλούμενων ειδών ή των πρώτων υλών, επιφέρουν αυτόματη 
αναπροσαρμογή των τιμών κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 6ο 

Εγγυοδοσία  
 

1.  Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», για την καλή εκτέλεση της σύμβασης-καλή λει-
τουργία, για χρονικό διάστημα ............................... μηνών, κατέθεσε εγγυητική ε-
πιστολή της………………………….………..………………  Τράπεζας με αριθμό 
……………….………………………………………..……..... ποσού ύψους 
..........................(................. €) ευρώ, που καλύπτει το 4% της συμβατικής αξίας, 
χωρίς ΦΠΑ. 

 
2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης-καλής λειτουργίας θα επι-

στραφεί στον ανάδοχο κατόπιν προφορικής ή έγγραφης αίτησης του, μετά την πα-
ρέλευση του χρόνου εγγύησης. 

 
Άρθρο 7ο  

Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 
1.  Ο «οικονομικός φορέας» κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 

σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτω-
σε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε. 

 
2.  Στον «οικονομικό φορέα» που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται κα-

τά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κατάπτωση της αντίστοιχης Εγγυητικής Ε-
πιστολής, μη αποκλειόμενων λοιπών κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.  

 



  

  

3.  Αν ο «οικονομικός φορέας»  φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 
τα συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρό-
νου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτου-
σας Αρχής πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής άνευ ΦΠΑ αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 
4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 

6 του Παραρτήματος «Α» της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το οποίο συμπεριλαμ-
βάνεται στην παρούσα σύμβαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής (Παράρτημα «Γ»), 
μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του οικονομικού φορέα και αφού 
έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που να 
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 

 
5. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η αρμόδια 

Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από δι-
κή της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, 
είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήμανση της παράβασης από ΚΕΠΒ. 

 
6. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλε-

ται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
7.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον ν.4412/2016, ο οι-

κονομικός φορέας  ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
8.  Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύ-

ρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
 
  α.  Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή 

παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 
  β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο  8ο 

 Ανωτέρα Βία 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», αλλά χορηγείται κα-
τά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών, 
εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέ-
λεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο. 

  
2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας 
βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των ερ-
γασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του οικονομικού φορέα. 



  

  

 
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο 

του οικονομικού φορέα.  
 
γ. Πλημμύρα. 
 
δ. Σεισμός. 
 
ε. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στον οικονομικό 

φορέα ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των μηχανημάτων 
αυτών, που πιστοποιείται από αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη βάση επηρεα-
σμού εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου). 

 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  

 
η. Τρομοκρατική Ενέργεια. 

 
α. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος. 

 
4.  Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται 

στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού 
φορέα και των συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλή-
ρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 9ο  

Εκχωρήσεις 
 

1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε ο-
ποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής. 
 
            2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δι-
καίωμα του οικονομικού φορέα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από  
αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 10ο 

Εμπιστευτικότητα 
 

1.  Ο οικονομικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβα-
σης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες 
που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντι-
κειμένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 
του. Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληρο-
φορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλ-
λο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση 



  

  

επαγγελματική εξάρτηση από τον οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβα-
σης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να 
γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώ-
σεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, 
ενώ δεν δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συ-
ναίνεση.  

 
4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον οι-

κονομικό φορέα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές. 
 

Άρθρο 11ο 
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις υπο-

χρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογι-
κές συμβάσεις ή διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνι-
κοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 
«Χ» του Προσαρτήματος «Α» του ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 12ο  

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων – Δι-
καστική Επίλυση διαφορών. 

 
1. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμ-

βασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Υπηρεσίας 
και του οικονομικού φορέα εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο ν.4412/2016, ιδίως στο 
άρθρο 205 και 205Α. 

 
2. Αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των όρων ή την ερμηνεία αυτών, τον 

προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή 
την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση των, τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, την 
επιβολή κυρώσεων κλπ. 

 
3. Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συμβατικού αντικειμένου 

κατά τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα από το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

 
4. Κάθε διαφορά, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέ-

σεώς της, από την Αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία ο οικονομικός φορέας πρέ-
πει να απευθύνει σχετική προσφυγή, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής Απόφασης. 

 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός τριάντα (30) ημερο-

λογιακών ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως η προσφυγή θεωρείται 
ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  



  

  

 
6. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 

διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν α-
σκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή ή αν απορριφθεί η προσφυγή από το αποφαινόμε-
νο όργανο, τότε η απόφαση καθίσταται οριστική.  

  
7. Μετά την παραπάνω διαδικασία, κάθε διαφορά που ανακύπτει και 

συνεχίζει να υφίσταται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, επιλύεται κατά τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 205Α του ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 13ο  
Λειτουργία-συντήρηση μηχανημάτων 

 
1. Η λειτουργία των αυτόματων πωλητών διέπεται από το άρθρο 48 του 

Υπ.Δ.Αιβ/8577/83. 
 
 2. Οι αυτόματοι πωλητές που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργιοι ή σε 
πολύ καλή κατάσταση, θα συντηρούνται δε με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευ-
τή.  Θα τηρούν πλήρως τους διεθνείς όρους υγιεινής. Θα διαθέτουν σύστημα α-
σφαλείας για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος (διακόπτη ηλεκτροπληξίας). Θα 
έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης αντιτίμου καθώς και επιστροφής χρημάτων. 
 
  3.   Για τυχόν βλάβες οι οποίες διαπιστώνονται, είτε από τον προμηθευτή 
είτε από τη Μοίρα στην οποία είναι εγκατεστημένα τα μηχανήματα αυτόματης πώ-
λησης ή το εξυπηρετούμενο προσωπικό (η οποία ειδοποιεί αμέσως αυτόν), θα ε-
πιλαμβάνεται ο ίδιος ο προμηθευτής ο οποίος υποχρεούται να ενεργήσει για την 
αποκατάσταση τους, εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημέρας, από την ειδο-
ποίησή του. Για το λόγο αυτό, σε κάθε μηχάνημα να αναρτηθεί πινακίδα με τα τη-
λέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας, για περίπτωση αναφοράς βλάβης. 
 
  4. Η λειτουργία των αυτομάτων πωλητών θα είναι συνεχής, ο δε εφοδια-
σμός τούτων με υλικά θα πραγματοποιείται από τον προμηθευτή κάθε ημέρα και 
ώρες 07:00-14:30. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος να υπάρχουν συνεχώς προϊό-
ντα στα μηχανήματα.  
 

 5.   Ο ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη (αναψυκτι-
κά, εμφιαλωμένο νερό, ροφήματα, εδέσματα κλπ) θα διατηρούνται εντός των μη-
χανών και θα διατίθενται για το κοινό καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. 
Έχει επίσης υποχρέωση να διατηρεί, με δική του αποκλειστικά ευθύνη, τους αυτό-
ματους πωλητές σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρούς, ώστε να αποφεύγεται 
η μόλυνση των διατιθεμένων ειδών και η παρουσία εντόμων ή άλλων επιβλαβών 
οργανισμών. Τα αντίστοιχα ισχύουν και για τα χρησιμοποιούμενα μέσα αποθήκευ-
σης και μεταφοράς. 
 

 6.   Οι επιφάνειες και γενικά τα μέρη των μηχανημάτων που έρχονται σε 
επαφή με τα ροφήματα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε 
να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από πλευράς τήρησης των κανόνων υγιει-
νής και να καθαρίζονται ή όπου είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται με ευκολία. Οι 
περιέκτες, τα στόμια εξόδου των ροφημάτων και τα λοιπά μέρη των μηχανημάτων 
που έρχονται σε επαφή μ’ αυτά, πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς, κατά τον τρόπο 
και με τη συχνότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. 



  

  

 
 7.  Θα κατασκευασθεί κατάλληλος χώρος που θα υποδειχθεί από το 
Στρατοπεδάρχη για την τοποθέτηση των αυτομάτων πωλητών, για στέγαση - 
προστασία και αποφυγή κάθε μορφής ατυχημάτων με μέριμνα του πλειοδότη. Το-
νίζεται ιδιαίτερα ότι θα αποκλεισθεί ο χώρος των ΚΨΜ των Μονάδων και επί πλέ-
ον πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του προσωπικού  όλο το 24ωρο.  
 
 8.  Δίπλα στα μηχανήματα να τοποθετηθεί κάδος απορριμμάτων με κα-
πάκι για τη ρίψη των απορριμμάτων από τους χρήστες των μηχανημάτων. 
 

 9.   Για τα είδη κάθε τύπου αυτόματου πωλητή θα υπάρχει μία κατάσταση 
των ειδών, στην οποία θα αναγράφεται η εταιρεία παρασκευής των ειδών που θα 
διατίθενται από τα μηχανήματα, η ακριβής ονομασία και η αναλυτική περιγραφή 
των ειδών, ήτοι βάρος τεμαχίου, υλικά κατασκευής, σύνθεση και αναλογία (%) των 
υλικών, χρονικό όριο ανάλωσης πέρα από το οποίο το προϊόν θα αντικαθίσταται, 
τρόπος συσκευασίας καθώς και χώρα προέλευσης των ειδών. 
 

 10. Η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζη-
μιά που τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτι-
κά, από σεισμό, πλημμύρα, ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά,  διείσ-
δυση   υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων, βραχυκύκλωμα ή άλλο λόγο, (εκτός 
των περιπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγμένα ευθύνεται το προσωπικό που θα 
εξυπηρετείται) έστω και να αυτός δεν κατονομάζεται ρητά στην παρούσα, καθώς 
και για ζημιές έναντι των κινδύνων που προαναφέρθηκαν, καθώς και για την αστι-
κή ευθύνη του για ζημιές προξενούμενες στη Στρατιωτική Υπηρεσία, ή σε τρίτους 
κατά τη λειτουργία των μηχανημάτων ή εξαιτίας αυτής. 
 

11. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και αστι-
κά) για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα-Ανεξ. 
Υπομονάδα προσωπικό του και υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του 
εγγράφως ότι: 
 

        α.  Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική εξάρτυση 
από την Στρατιωτική Υπηρεσία.  
 
                   β.  Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των ερ-
γαζομένων. 
 

        γ.  Επιπλέον, ο μισθωτής σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχημα 
από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ευθύνεται απεριόριστα. 
 
  12.   Απαγορεύεται αυστηρά: 
 

       α. Η διάθεση μέσω των αυτόματων πωλητών, άλλων ειδών (οινο-
πνευματωδών ποτών, τσιγάρων κλπ) εκτός από αυτά που αναφέρονται στη πα-
ρούσα διακήρυξη. Ο μισθωτής, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, δύνα-
ται να προτείνει τον εμπλουτισμό με νέα είδη ή την αντικατάσταση άλλων ειδών 
των αυτόματων πωλητών, βάσει τιμοκαταλόγων που θα προσκομίσει. Η αποδοχή 
ή μη των προτεινόμενων ειδών τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής 
(ΚΕΠΒ). 



  

  

 
      β.   Η διατήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των 

αυτόματων πωλητών, εκτός από τα κατάλληλα δοχεία για την απόρριψη φιαλών, 
κυπέλων μιας χρήσεως κλπ. 
 

        γ.  Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση στους χώρους που είναι εγκαταστη-
μένοι οι αυτόματοι πωλητές διαφημίσεων ή ανακοινώσεων χωρίς την άδεια της 
Αναθέτουσας Αρχής (ΚΕΠΒ). 

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Ανεφοδιασμός Αυτόματων Πωλητών 
 

1. Ο ανεφοδιασμός των αυτομάτων πωλητών θα γίνεται από την μι-
σθωτή όλες τις ημέρες της εβδομάδος από 08:00 έως 14:00, στους χώρους που 
αυτοί είναι τοποθετημένοι. 

 
2. Ο μισθωτής αποδέχεται τις προβλεπόμενες από την υπηρεσία δια-

δικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδό του από το Στρατόπεδο. 
 
3. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις ισχύουσες υγειο-

νομικές διατάξεις για την κατηγορία και το είδος της δραστηριότητας, προκειμένου 
το τελικό προϊόν να είναι κατάλληλο για κατανάλωση, αποδεχόμενος πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως και διευκολύνοντας τον οποιονδήποτε υγειονομικό έλεγχο από 
στρατιωτικές ή άλλες υγειονομικές αρχές. 

 
4. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις ισχύουσες φορο-

λογικές και λοιπές διατάξεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής 
του. 
 

Άρθρο  15ο 
Τελικές Διατάξεις 

 
1. Η παρούσα: 
 

α. Διέπεται από το ν.4412/2016 και τη σχετική πρόσκληση εν-
διαφέροντος. 

 
 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται 

και με το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γί-
νονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους. 

 
γ. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης επιτρέπεται κατ’ ε-

ξαίρεση μόνο σε αντικειμενικά απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, συμφώ-
νως των καθοριζομένων στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

 
δ. Συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά 

την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα 
αυτά το ένα (1) κρατήθηκε από την ΚΕΠΒ και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. 

 



  

  

2. Στην παρούσα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο μέρος τα παρακά-
τω τέσσερα (4) αναγραφόμενα παραρτήματα. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

     Για την Αναθέτουσα Αρχή       Για τον Προμηθευτή 
 

  Συνταγματάρχης (ΠΒ) Νικόλαος Καλαιτζίδης 
Ακριβές Αντίγραφο  Υ π ό δ ι ο ι κ η τ ή ς 

   
   

Συνταγματάρχης  (ΕΜ) Μπασιάκος Κων/νος  
    Δντης 4ου ΕΓ   

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Πίνακας Ειδών προς Προμήθεια 
«Β» Ειδικοί Όροι Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος 2/2022 (Παρ/μα «Α» Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος) 
«Γ» ΠΓΕΣ-ΕΚ-472 (7η ΕΚΔΟΣΗ-2007) 
«Δ»  
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