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ΠΡΟΣ  :  79 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
  ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
  «ΜΥΚΑΛΗ» 
 Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
  Τηλ. 863 -  3621 
ΚΟΙΝ   :    Φ.600/3/16217 
  Σ.1448 
            Σάμος, 16 Απρ 20 

 
ΘΕΜΑ :  Διαγωνισμοί-Συμβάσεις (Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια Οπωροκηπευτικών) 
 
ΣΧΕΤ:  α. Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 

του Κράτους» 
 β. Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου και Ρυθμίσεις Συναφών» 
 γ. Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) 
 δ. Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ) 
 ε. N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπη-

ρεσιών» 
  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06/2020 
 
         1.      Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των σχετικών, 
 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  
 
συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά το 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης  για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για κάλυψη 
των αναγκών των Μονάδων - Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ/79 
ΑΔΤΕ, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€) 
χωρίς ΦΠΑ..  
 
        2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα 
διακήρυξη, στην αίθουσα συσκέψεων του ΛΣ/79 ΑΔΤΕ την 04 Μαϊου 2020. Το 
πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική 
μορφή (pdf) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

 3. Υποβολή προσφορών μέχρι την Δευτέρα  04 Μαϊου και ώρα 10:00, οι 

οποίες να αφορούν Sτο  ποσοστό έκπτωσης, της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 

οι συμμετέχοντες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν για τους όρους της 
διαδικασίας και λοιπές λεπτομέρειες, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το 
4ο Επιτελικό Γραφείο της 79 ΑΔΤΕ (τηλέφωνο 2273083621). 

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους 
χίλια εκατόν ογδόντα ευρώ (1.180€). 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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 6. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 
ασύμφορα, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί  την 11 Μαϊ 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00. 
 
 7. Το ΓΕΣ/Δ3 στο οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για 

την ανάρτηση της παρούσας Διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr. 

 8. Η ΑΣΔΕΝ στην οποία κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλείται για 

την ενημέρωση της.  

        8. Χειριστής θέματος:  Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας,4ο ΕΓ/ΙΙ,  τηλ  22730-
83621, e–mail: str-79-adte-gep@army.gr. 
 
        9. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 
 

 Ταξχος Περικλής Δούκας 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί  Όροι  
«Β» Ειδικοί Όροι (Τεχνική Προδιαγραφή) 
«Γ» Συνοπτικά Στοιχεία  Διαγωνισμού  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Ακαδημίας 6, ΤΚ: 10671, 210 3387104, 
faj 210 3622320,  e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ, Κουντουριώτη 19, Σάμος, ΤΚ: 83100, φαξ 22730 22784  email: 
samcci@otenet.gr 
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, Αλέξη Αλέξη 1 & Δερβενακίων, Βαθύ Σάμου, ΤΚ 83100,φαξ: 
22730 80415  
Δήμος Δυτικής ΣΑΜΟΥ, Δημαρχείο Καρλόβασι Σάμου, ΤΚ: 83200, e-mail: karlovasi@hol.gr 
Δήμος Ανατολικής ΣΑΜΟΥ, Πλατεία Δημαρχείου, Βαθύ Σάμου, ΤΚ: 83100,  e-mail: 
dimvath@otenet.gr 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/Δ3 
ΑΣΔΕΝ/ΔΕΜ-ΔΟΙ 
79 ΑΔΤΕ 4ο ΕΓ-ΔΥΓ-ΔΟΙ 
ΣΠ Σάμου 
ΛΣ/79 ΑΔΤΕ 
79 ΚΤΕΘ 
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 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΚΗΣ 
 «ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 16  Απρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ  
Φ.600/3/16217/Σ.1448   

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/16. 

 
2. Όσοι από τους παραπάνω συμμετέχουν πρέπει να προσκομίσουν 

στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 
εξωτερικά αναγράφονται: 

 
(α) Η λέξη «Προσφορά». 

(β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 
προμήθεια (79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ). 
 
  (γ) Ο αριθμός της διακήρυξης (ΑΔΑ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

  (δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  (ε) Η  επωνυμία της επιχείρησης - καταστήματος ή εταιρείας, η 
ακριβής διεύθυνση όλων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας & πώλησης του εί-
δους, τηλέφωνο και FΑΧ. 
 

3.  Εντός του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται με 
τις ενδείξεις της παρ. 2 οι παρακάτω φάκελοι: 

 
  α. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο θα περιέχονται τα παρακάτω:  

 
   (1) Στοιχεία Ταυτότητας. 

 
    (2) Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανα-
γνωρισμένης Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

ύψους χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ (1.180 €). Η επιστολή πρέπει να ισχύει για 
τριάντα (30) ημέρες, πέραν του χρόνου λήξεως της προσφοράς (έλεγχος ημερο-
μηνίας έκδοσης). 
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(3)  Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 
(Α΄75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 

συμμετέχουν και να δηλώνουν την αποδοχή πλήρως και ανεπιφύλακτα όλων 

των όρων (γενικών και ειδικών) της παρούσας διακήρυξης. 

 
(4)  Ενημερωμένο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 
 

(5)  Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπο-
γραφής, όπως στο επισυναπτόμενο στους Ειδικούς όρους υπόδειγμα και στην 
οποία να αναγράφονται: 

    (α) Πλήρη τα στοιχεία του διαγωνισμού και το είδος 
της προμήθειας. 

 
    (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα του διαγωνι-
σμού:  

     1/ Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που καταγράφονται καταδι-
καστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που καταγράφονται στο 
Ν.4412/2016, άρθρο 73, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δρα-
στηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορ-
φές εμπορίας ανθρώπων κλπ. 

 
     2/ Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβα-
σμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

     3/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμε-
ροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-
σης. 

     4/ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελη-
τήριο. 

     5/ Δεν θα χρησιμοποιήσουν για άμεσο ή έμ-
μεσο αντιπρόσωπό τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρα-
τείας τους, απαγορευμένου αυτού από την παρ.12 του άρθρου 66 του ΝΔ 
1400/73. 

     6/ Τα προϊόντα που παράγει η εταιρεία είναι 
σύμφωνα με τον  Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ &.Π.) και τις σχετικές Υγειο-
νομικές Διατάξεις. 

     7/ Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έ-
γκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, της παρ. 3 (6) στα 
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γραφεία της 79 ΑΔΤΕ/4
ου

 ΕΓ, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την ανακοίνωση 
της κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

 
(6) Άδειες Λειτουργίας - δικαιολογιτικά όπως παρακάτω: 

 
   (α) Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση, από την ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 
1187/Τ.Β’/31-8-2006) καθώς επίσης και αριθμό εγκρίσεως για τα προϊόντα της κα-
τηγορίας Ε’ (τεχνικές προδιαγραφές ειδών κυλικείου). 
 
   (β) Άδεια διάθεσης λυμάτων, εκδιδόμενη από τις κατά τό-
πους Υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες αναλό-
γως της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία -
βιομηχανία, καθώς και του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της. 
Οι ενδιαφερόμενες βιοτεχνίες-βιομηχανίες θα πρέπει να προσκομίζουν στην επι-
τροπή αξιολόγησης βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές, για τη συμμόρφωση τους 
ως προς τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, αναφορικά με την επεξεργασία 
και διάθεση των λυμάτων τους. 
  

(γ)  Εκδοθέντα από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών του ο-
χήματος ή των οχημάτων μεταφοράς των ειδών που προορίζονται για τη μεταφο-
ρά των προϊόντων, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των οχημά-
των για τη χρήση που προορίζονται (οχήματα αυτοδύναμου ψύξεως). 
 
   (δ) Σε εισαγωγείς-αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού, 
ζητούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα και επιπλέον 
πρόσφατη (εντός έτους) βεβαίωση επιθεώρησης από την αρμόδια υγειονομική 
αρχή του κράτους προέλευσης. 
  
   (ε) Παραστατικό Εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές 
συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. 

   (στ) Δήλωση της Χώρας Καταγωγής των προσφερόμενων 
ειδών. 

(ζ) Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδι-
ωτικό φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευ-
σης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος 
της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής, ή κατά το πρό-
τυπο ΕΝISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται ή βεβαίωση εφαρμογής του 
αντίστοιχου οδηγού υγιεινής. 
 

 (7) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τρι-
μήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προ-
κύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα τoυ άρθρου 73 του Ν.4412/16, για κάποιο από τα αδικήματα 
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δρα-
στηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, εκβίασης, πλαστογραφί-
ας, ψευδορκίας, δωροδοκίας ή δόλιας χρεοκοπίας. 
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   (8) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγ-
γραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κατάσταση 
πτώχευσης, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη ανάλογη κατά-
σταση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή 
έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 
 
   (9) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περί-
πτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ει-
δοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις ει-
σφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογι-
κές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δι-
καιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ι-
σχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδί-
δεται το σχετικό πιστοποιητικό (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα). 
  
   (10) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός μεν η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους 
(σχετικά με την προμήθεια – εμπορία οπωροκηπευτικών), κατά την ημέρα διενέρ-
γειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμ-
μένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
  

   β. Σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ εντός του οποίου θα περιέχονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

  4. Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι γνήσια ή επικυρωμένα φωτοαντίγρα-
φα. Όλοι οι σφραγισμένοι φάκελοι θα αναγράφουν στην εξωτερική τους πλευρά τα 
πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου και τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο 

συμμετέχουν. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, πρέπει απαραι-

τήτως να είναι πρωτότυπη. 
Άρθρο 2ο 

(Προέλεγχος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών – HACCP) 

 1. Οι διαγωνιζόμενες εταιρείες, θα υπόκεινται σε έλεγχο πριν την υπο-
γραφή της σύμβασης από επιτροπή που θα συνίσταται για το λόγο αυτό από την 
Υπηρεσία. Σε αυτούς τους ελέγχους θα διαπιστώνεται η επάρκεια της επιχείρησης 
για την Στρατιωτική Υπηρεσία.  

  2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών, οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι, 
οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως την Επιτροπή Προελέγχου Βιομηχανιών – Βιο-
τεχνιών, για όλα τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν και αφορούν την επιχείρησή 
τους και να παρέχουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά που θα 
τεκμηριώνουν την νομιμότητα των λεγομένων τους. 

 3. Μετά τον κάθε προέλεγχο, η 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, με βάση τα αποτελέ-
σματα της αξιολόγησης της επιτροπής προελέγχου κρίνει την επιχείρηση «ΠΑΡΑ-
ΔΕΚΤΗ» ή «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗ». Η διάρκεια ισχύος κάθε ελέγχου είναι 2 χρόνια, 
εκτός και αν άλλως απαιτηθεί. Τυχόν ακαταλληλότητα της επιχείρησης, αφορά 
ΜΟΝΟ τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
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Άρθρο 3
ο
 

(Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών) 
 

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να κατα-
θέσουν έγγραφες προσφορές εντός της καθορισμένης από την προκήρυξη ημε-
ρομηνίας. 
 
 2. Οι προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται στην 79 ΑΔΤΕ/4

Ο
 ΕΓ με 

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι 
περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στους ειδικούς 
όρους του διαγωνισμού.  
 
 3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρο-
μικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα ανωτέρω καθοριζόμενα, δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 
 4. Προσφορές που περιέρχονται στην 79 ΑΔΤΕ/4

Ο
 ΕΓ με οποιοδήποτε 

τρόπο πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδί-
δονται στην επιτροπή διαγωνισμού των προσφορών προκειμένου να αποσφραγι-
στούν μαζί με τις άλλες την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επιστρέφο-
νται χωρίς να ανοιχτούν οι προσφορές που περιήλθαν εκπρόθεσμα στην υπηρε-
σία. 
 

5. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
  α.  Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
 
  β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την 
προμήθεια  (79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ). 
 
  γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αριθμός δια-
κήρυξης του διαγωνισμού (ΑΔΑ στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
  δ.  Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, διεύθυνση, τη-
λέφωνα, ΤΚ, κτλ). 
 
 6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια επιτροπή ακό-
μη και αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προσφορών, δεν είναι υπο-
χρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών 
τους προς τους όρους της διακήρυξης. 

 
Άρθρο 4

ο 

(Προσφορές) 

 
 1. Η προσφορά να είναι γραμμένη σε ελληνική γλώσσα και να περιέχε-
ται σε σφραγισμένο φάκελο (ξεχωριστά από τα λοιπά δικαιολογητικά) ο οποίος να 
αναγράφει στην ράχη του τα στοιχεία του διαγωνισμού και τις λέξεις με κεφαλαία 
γράμματα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
 
 2. Οι έγγραφες προσφορές πρέπει: 
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  α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστε-
ρόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν 
να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των προμηθευτών. Αν υ-
πάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρο-
γραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, 
να την μονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρ-
χουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 79 ΑΔ-
ΤΕ/4

Ο
 ΕΓ. 

 
  β. Κατά προτίμηση, για τις προσφορές, να χρησιμοποιηθούν τα 
έντυπα που συνοδεύουν τους ειδικούς όρους και όχι τιμοκατάλογοι εταιρειών, ώ-
στε να καθίσταται ευχερής η σύγκριση των τιμών - ποσοστών. 
 
  γ. Να αναγράφουν ευκρινώς τον τίτλο της επιχείρησης ή την ι-
διότητα του διαγωνιζομένου, την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος και της κα-
τοικίας του προμηθευτή, το τηλέφωνο και τα στοιχεία της ταυτότητας του προμη-
θευτού και του νομίμου εκπροσώπου του (αν υπάρχει). 
 
  δ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
 
  στ. Να αναγράφουν με σαφή τρόπο τα συστατικά στοιχεία που 
συνθέτουν το προϊόν. 
 
 3. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των 
συμφωνιών απορρίπτεται σαν απαράδεκτη (π.χ. προσφερόμενη τιμή για ορισμένο 
διάστημα). 
 
 4. Τυχόν όρος του προμηθευτή για αναπροσαρμογή των προσφερομέ-
νων τιμών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
 5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί 120 
ημέρες  από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 6. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω ανα-
φερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Άρθρο 5
ο
 

(Αντιπροσφορές) 

 
 1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
 2. Σε περίπτωση υποβολής τους θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Άρθρο 6ο 
(Υποβολή Προσφοράς) 

 
 1. Ο φάκελος προσφοράς (εξωτερικός) ο οποίος περιέχει φάκελο με τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ξεχωριστό φάκελο με την οικονομική προσφορά 
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(Άρθρο 1ο των Γενικών Όρων), παραδίδεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με από-
δειξη στην 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ,  τηλ. (22730) 83612, το αργότερο μέχρι την 14:00 ώρα 
της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας ή παραδίδονται στην επι-

τροπή διενέργειας του διαγωνισμού έως την Δευτέρα 10:00 4 Μαϊ 2020. 
 
 2. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ουδεμία 
προσφορά θα γίνεται δεκτή ανεξάρτητα από τους λόγους της καθυστέρησής της. 
 
 3. Στο φάκελο προσφοράς αναγράφεται ο Α/Α παραλαβής του, η ημε-
ρομηνία και ώρα παραλαβής, υπογράφεται από την επιτροπή διενέργειας του δια-
γωνισμού και ασφαλίζεται με ευθύνη ομοίως της επιτροπής. 
 

Άρθρο 7
ο
 

(Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών - Ενστάσεις) 
 
 1. Κατά την ημέρα ή ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού σε δημόσια συ-
νεδρίαση, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζει κατά σειρά λή-
ψης τις προσφορές και τις καταχωρεί σε πρακτικό.  
 
 2. Προσφορά που δεν τηρεί τους όρους συμφωνιών και δεν περιέχει 
την ανάλογη εγγυοδοσία, θεωρείται κατ΄ αρχήν ότι πρέπει να απορριφθεί. Οι 
προσφορές και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν μονογράφονται κατά φύλλο από 
την επιτροπή. 

 
 3. Η επιτροπή ανακοινώνει στους παρόντες μειοδότες τις τιμές και τους 
όρους όλων όσων συμμετέχουν, ενώ κρίνει για την τυπική εγκυρότητα ή ακυρότη-
τα κάθε προσφοράς, ανάλογα με την σπουδαιότητα των τυχόν ανωμαλιών, ανα-
γράφοντας την γνώμη της στο σχετικό πρακτικό. 
 
 4. Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επι-
λογή του προμηθευτή αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (επί της μέσης 
λιανικής τιμής του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής), συνυ-
πολογιζομένων και των παρακάτω: 
 
  α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές  της διακήρυξης (Παράρτημα «Β»). 
 
  β. Ο  ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 
  γ. Η προσφερόμενη τιμή - ποσοστό, σε σχέση με τιμές - ποσο-
στά που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην 
αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 
 
  δ. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με το μεγαλύ-
τερο ποσοστό έκπτωσης, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν 
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πα-
ρούσης.  
 
 5. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με τις οποίες προσφέρεται η ίδια 
τιμή για το ίδιο σε ποιότητα, ποσότητα και λοιπά χαρακτηριστικά είδη. Στην περί-
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πτωση  αυτή η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ)  θα επιλέξει τον ανά-

δοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προ-
σφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της ΕΔΔ και παρουσία αυτών των οικονομι-
κών φορέων.  
 

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση της  
79 ΑΔΤΕ/4

Ο
 ΕΓ. 

 
 7. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της 79 ΑΔΤΕ/4

Ο
 ΕΓ, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της  διακή-
ρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές, 
εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε και θεωρού-
νται τεχνικά αποδεκτές. 
 
 8. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών 
προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στην διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, εί-
ναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
 
 9. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή 
σ’ αυτόν, της νομιμότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφα-
ση, επιτρέπεται η ένσταση. 
 

10. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 
η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομο-
θεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να α-
σκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής.  

11. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. 

12. Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση 
τυποποιημένου εντύπου, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I του ΠΔ 
39/2017 (Α΄ 64). 

13. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, η 
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

α. Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλε-
κτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

β. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλό-
μενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 
μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ. Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμε-
νη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομι-
κού φορέα.  
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14. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδι-
καστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλε-
σης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

15. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατα-
τίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά ορι-
ζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 19 παρ.1.1 και στο άρθρο 
7 της με αριθμ.56902/215 ΥΑ, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε πε-
ρίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται 
στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδο-
ση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής. 

  16. Το παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής 
προσφυγής. Η ως άνω κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της 
εφαρμογής e-παράβολου στη διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. 
Για την απόδειξη της καταβολής και της είσπραξης του παράβολου ο προσφεύ-
γων υποχρεούται να επισυνάψει στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 8 του ΠΔ 39/2017 (Α΄ 64) έντυπο προσφυγής του Παραρτήματος Ι εκτυπω-
μένο αντίγραφο ηλεκτρονικής πληρωμής του ποσού σε Τράπεζα, επικυρωμένη 
εκτύπωση από τη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ως άνω παράβολο, υπό τον αντίστοιχο Κωδι-
κό, φέρει την ένδειξη “πληρωμένο” καθώς και βεβαίωση περί ελέγχου και δέσμευ-
σης του ηλεκτρονικού παράβολου από την Υπηρεσία που το αποδέχεται. 

17. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η 
άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα ο-
ριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδι-
καστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός 
αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016. 

 
18. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προ-

βαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυ-
ρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών 
του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή 
με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώ-
νονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

 
 19. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του άρθρου 372 του Ν. 
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας 
Αρχής. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε 
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της 
προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

20. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά: 
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 α. Στις προδικαστικές προσφυγές, ισχύουν τα οριζόμενα στα 
άρθρα 360 έως 367 (Προδικαστική Προσφυγή κατά Πράξεων που Εκδίδονται πριν 
από την Σύναψη της Σύμβασης), 368 έως 371 (Προδικαστική Προσφυγή για την 
Κήρυξη Ακυρότητας της Σύμβασης) του Ν.4412/2016, καθώς και στο Π.Δ. 
39/2017. 

 β. Στη δικαστική προστασία στο στάδιο που προηγείται της 
σύναψης σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 372 και 373 του 
Ν.4412/2016.  

Άρθρο 8
ο
 

(Κατακύρωση Προμήθειας – Κοινοποίηση Απόφασης) 

 
 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνεται από τον Δκτή της 79 ΑΔ-
ΤΕ. 
 
 2. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την παραπάνω 
απόφαση μέχρι της ημερομηνίας λήξεως της προσφοράς των. Μετά από αυτήν 
μπορούν να ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την 
επιστροφή της εγγυοδοσίας που κατατέθηκε, χωρίς άλλη απαίτησή τους έναντι 
των Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέση με την προσφορά που έγινε σ΄ αυτούς. 
 
 3. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για κατακύρωση της προμή-
θειας, καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται προς τον προμη-
θευτή, θεωρείται ότι έγινε νόμιμα εφ΄ όσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους 
προσωπικά, αν αυτό τοιχοκολληθεί στα γραφεία του Στρατιωτικού Πρατηρίου Σά-
μου. 
 
 4. Για την κατακύρωση του διαγωνισμού θα ληφθούν υπόψη και τα 
αποτελέσματα του υγειονομικού ελέγχου των εργαστηρίων - βιοτεχνιών των προ-
μηθευτών. Εφόσον δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές δύναται ο δι-
αγωνισμός να μην κατακυρωθεί στο μειοδότη προμηθευτή. 
 

Άρθρο 9
ο
 

(Εγγυοδοσία - Υπογραφή Σύμβασης) 
 

1. Ο μειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης της προθε-
σμίας, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προ-
σκομίζοντας στην 79 ΑΔΤΕ/4

Ο
 ΕΓ τα έγγραφα της παρ.3 του Άρθρου 1, καθώς και 

εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της σύμβασης ύψους δύο χιλιάδων εννια-

κοσίων πενήντα ευρώ (2.950€), όπως οι Ειδικοί Όροι καθορίζουν. 
 

2. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς μειοδότης δεν προσέλθει για 
υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει έγκαιρα εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής υπέρ 
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), όπως ορίζεται στο άρθρο 203 του 
Ν.4412/16 . 
 

3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα (αναγνωρισμένες 
Τράπεζες της Ελλάδος), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλα νομικά 
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πρόσωπα που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυή-
σεων, πρέπει να είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, ειδάλλως να συνο-
δεύονται από επίσημη μετάφραση. 
 

4. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πι-
στωτικό ίδρυμα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό, με 
μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευ-
νά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 

5. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 
 

α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
 

β. Τον εκδότη. 
 

γ. Την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται. 
 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης. 
 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, ολογράφως και αριθμητι-
κώς. 

 
στ. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ 

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
 

ζ. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και 
τα προς προμήθεια υλικά. 

 
η. Την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης (αορίστου 

χρόνου). 
 

θ. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια 
υλικά. 

 
ι. Τους όρους ότι: 

 
(1) Η εγγυητική  επιστολή παρέχεται ανέκκλητα και ανεπι-

φύλακτα και ο εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζή-
σεως. 
 

(2) Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη εγγυητικής 
επιστολής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) η-
μερών μετά από απλή εγγραφή ειδοποίηση  εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
 

(3) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου. 
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7. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό του προμηθευτή στον οποίο 
έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προ-
βλεπόμενης εγγύησης καλής εκτελέσεως της σύμβασης και μέσα σε 5 ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλα-
βαν μέρος στο διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
 

8. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης, επιστρέφεται μετά από 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από εκκαθάριση 
των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 

Άρθρο 10ο 
(Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις) 

 
1. Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που θα 

του οριστεί για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-
πτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με απόφαση της Ταξιαρχίας, ύστερα από την 
κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμο-
δίου οργάνου. 

 
2.  Αν τα προϊόντα παραδοθούν από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά 

τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Ταξιαρχίας. 
 

3.  Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την 
αμοιβή του προμηθευτή. 
 

4.  Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τη Ταξιαρχία  το δικαίω-
μα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο. 

 
5.  Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης 
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις: 
  
  α. Επαναλαμβανόμενης άρνησης εκτέλεσης προμήθειας χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της Ταξιαρχίας. 
 

β. Άρνησης αντικατάστασης προς προμήθεια ειδών τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικρο-
σκοπικής εξέτασης. 
 

γ.  Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος – υγι-
εινής, τόσο κατά την αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των προς προμήθεια 
ειδών. 

δ.  Μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στην έγγραφη υπόδειξη, 
η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση της 
προμήθειας. 
 

ΑΔΑ: Ψ7Π06-ΡΘΗ



 
Α - 13 

. / . 

ε.  Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, 
που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα είδη και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύ-
σει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
 

στ.  Παράβασης των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊό-
ντων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των ειδικώς οριζομένων στους Ειδι-
κούς Όρους, Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

6.  Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα, τα οποία εί-
ναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι ακα-
τάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται πα-
ράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 
 

7. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 
 
  α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν 
με ευθύνη της Ταξιαρχίας. 
 
  β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

8. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη 
το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής ή τα αποτελέσματα των εργαστηριακών 
ελέγχων. 
 

9. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται ανα-
λογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας. 
 

10. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυ-
ρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει διοικητική προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Ταξι-
αρχία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύ-
σεως, διοικητική προσφυγή. 

 
11.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, 

ο Προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος 
της  Ταξιαρχίας από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης 
και η Ταξιαρχία επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ε-
νέργειες. 
 

14. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις παραπάνω περιπτώσεις καθώς 
και στην μη εφαρμογή της συμβασής είναι οι παρακάτω: 

 
  α. Για πρώτη φορά, πρόστιμο 25% επί του ύψους της εγγυητι-

κής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

  β. Για δεύτερη φορά, πρόστιμο 30% επί του ύψους της εγγυητι-
κής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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 γ.  Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την 

κρίση της Ταξιαρχίας και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14: 
 

 (1)  Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως 
προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την Ταξιαρχία. 

 
 (2) Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου. 

 
15. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής παραλείψει να φέρει ορισμένα 

από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή σε μικρότερη ποσότητα (όπως προσδιορί-
ζονται στους Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού) ή δεν τα παραδώσει καθόλου 
(χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας»), τότε η Υπηρεσία δύναται να τα 
αγοράσει ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από τα 
προσφερόμενα είδη και ο Προμηθευτής δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προ-
θεσμία, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα. Σε όλες τις εν λόγω προανα-
φερθείσες περιπτώσεις το συνολικό κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, 
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία 
αυτή, βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκ-
δοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 
16. Το ποσό των ποινικών ρητρών καταπίπτει υπέρ Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού (ΜΤΣ) κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 1.  Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη μέσα στον συμβα-
τικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. Σαν περι-
πτώσεις ανωτέρας βίας ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 
 
   α. Γενική ή μερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του εργοστασίου ή του καταστήματος του προμηθευτή. 
 
   β. Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή κατάστημα του προμηθευτή. 
 
   γ. Πλημμύρα 
 
   δ. Σεισμός 
 
   ε. Πόλεμος 
 
   στ. Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή αποδειγμένη βλάβη των 
μηχανημάτων που να επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 
   ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς δικτύου). 
 
   η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
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 2.  Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται έγγραφα στην Υ-
πηρεσία από τον προμηθευτή και να βεβαιώνονται από τα απαραίτητα αποδεικτι-
κά στοιχεία αρμόδιας αρχής μέσα σε 20 ημέρες από τότε που συνέβησαν. 
 

Άρθρο 12ο 
(Αναπροσαρμογή Τιμών) 

 
1. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης (ένας χρόνος), δε μπορούν να υπο-

βληθούν αιτήσεις αναπροσαρμογής τιμών - ποσοστών. 
 

2. Κατά την παράταση της σύμβασης, εκτός από τον τελευταίο μήνα, οι 
προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναπροσαρμογής τιμών – ποσο-
στού των ειδών του διαγωνισμού, εφόσον ανατιμηθούν τα προσφερόμενα από αυ-
τούς είδη ή βασικά συστατικά τους, μαζί με δικαιολογητικά από την αρμόδια υπη-
ρεσία Εμπορίου που να πιστοποιούν την ανατίμηση. 
 

3. Η 79 ΑΔΤΕ έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει μερικά ή ο-
λικά την αιτούμενη αναπροσαρμογή τιμών και κανένα ένδικο μέσο χωρεί ενάντια 
σ’  αυτή την απόφαση. 

 
Άρθρο 13ο 

Διενέργεια Ελέγχων 
 

1. Ο Υγειονομικός Έλεγχος του προμηθευτή , θα διενεργείται κατά τα 
οριζόμενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάμενη νομοθεσία, οποτεδήποτε 
κατά κρίση της 79 ΑΔΤΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτή-
σεις των  Γενικών και Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού της εν λόγω δημοσίευσης 
και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό περί ελέγχων του αντικείμενου 
της παρούσας. 

 
2. Ειδικά πριν την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής περί 

αποδοχής των δικαιολογητικών συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν την ημε-
ρομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, το αρμόδιο προσωπικό με 
διαταγή της Ταξιαρχίας θα προβαίνει στη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου του 
Υποψήφιου προμηθευτή 
. 

3.  Ο Υγειονομικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Άρ-
θρο 2 των Γενικών Όρων & Άρθρο 9 των Ειδικών όρων και τα αποτελέσματα θα 
αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του αντίστοιχου φακέλου «δι-
καιολογητικών» για την εισήγηση περί κατακύρωσης. 

 
4.  Η εν λόγω επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα απαρτίζεται υποχρεω-

τικά από έναν τουλάχιστον Αξιωματικό Υγειονομικού. 
 

Άρθρο 14
ο
 

(Άλλοι Γενικοί Όροι) 
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1. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υ-
ποχρεώσεις του, συνολικά ή μερικά, σε οποιοδήποτε τρίτο. 
  

2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης ή πα-
ραγγελίας των προμηθειών ΕΔ λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προ-
βλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής που διεξάγε-
ται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου. 
 

3. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου των ΕΔ, των οργανισμών και των εκμεταλλεύσεων γενικά των Ενόπλων 
Δυνάμεων που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρμόστηκαν οι όροι 
συμβάσεων και συμφωνιών, εισπράττονται από όσα το Δημόσιο οφείλει στον 
προμηθευτή για οποιαδήποτε αιτία και αν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. 
 

4. Σε περίπτωση θανάτου του προμηθευτή μπορούν οι νόμιμοι κληρο-
νόμοι του να συνεχίσουν την προμήθεια, εφόσον μέσα σε 15 ημέρες υποβάλλουν 
στην  79 ΑΔΤΕ/4

Ο
 ΕΓ σχετική δήλωση γι' αυτό, με δικαιολογητικά, διαφορετικά λύ-

εται η σύμβαση. 
 

5. Οι συμβάσεις κατισχύουν από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζο-
νται (Διακήρυξης, όρων - συμφωνιών, προσφορών κλπ) εκτός από προφανή 
σφάλματα ή παραδρομές. 
 

6. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα 
που θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπα-
νών, φόρων, τελών κλπ και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδρα-
ση στην ποιότητα, στη τιμή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών. 
 

7. Ο παρών διαγωνισμός και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της 
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις των ΠΔ 3433/06, Ν.4412/16, Ν.2286/95, 
Ν.2362/95 και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

 

 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 

Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4

ου 
ΕΓ/ΙΙ  
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      79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
      ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
      «ΜΥΚΑΛΗ» 
       4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ  

                   16 Απρ 20 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/3/16217/Σ.1448  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ  
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

Άρθρο 1o 
Αντικείμενο Προμήθειας 

 
1. Ο διαγωνισμός διενεργείται για την ανάδειξη προμηθευτών 

οπωροκηπευτικών με βάση έγγραφες προσφορές προς κάλυψη αναγκών των 
Μονάδων - ανεξ. υπομονάδων της Ταξιαρχίας για 1 έτος. Η Ταξιαρχία διατηρεί το 
δικαίωμα παρατάσεως της σύμβασης για ένα τρίμηνο μονομερώς και για δυο 
τρίμηνα μετά από συμφωνία με την ανάδοχο εταιρεία σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο ν.4412/2016. 

 
2.  Ο συνολικός ετήσιος κύκλος προμηθειών (τζίρος), εκτιμάται ότι 

ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) ευρώ περίπου. 
 

Άρθρο 2o 
Διεξαγωγή Διαγωνισμού 

 

1. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 4 Μαϊ 20, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 στο «Στρδο Βασμανώλη», ως Συνοπτικός Δημόσιος  Διαγωνισμός 
με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές. Οι προσφορές θα αφορούν ποσοστό 
έκπτωσης (%) επί της μέσης λιανικής τιμής των οπωροκηπευτικών, όπως αυτή 
δημοσιεύεται από την Περιφέρεια Αττικής με το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο 
Πιστοποίησης Τιμών.   

  

2. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο «Στρδο 
ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» παρουσία ή όχι των ενδιαφερομένων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.  
 

3. Η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τους επιμέρους φακέλους 
δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς ορίζεται μέχρι το μεσημέρι και ώρα 
14:00 της προηγούμενης του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας στο 4ο ΕΓ της 79 
ΑΔΤΕ, ή μέχρι την 10:00 της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού στην επιτροπή 
διενέργειας.  

 
 4.    Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 4 Μαϊου 2020 ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 10:00. Η αποσφράγιση θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία: 
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         α.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος 
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος πληρότητας 
δικαιολογητικών. 
 
         β.  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα εκτελεστεί 
από την ίδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μόνο για τους συμμετέχοντες 
οι οποίοι μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών κρίθηκαν αποδεκτοί. 
 

6.    Τα δικαιολογητικά της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά». 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«Οικονομική Προσφορά». 

 
7.    Οι φάκελοι δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
 
 8.   Σε χρονικό διάστημα 5 έως 10 ημερών μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης βιοτεχνιών – καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ 
διέρχεται από τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων και προβαίνει στην 
αξιολόγησή τους. 

 
 9.    Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης βιοτεχνιών – καταστημάτων  
θα αξιολογήσει, μόνο τους  συμμετέχοντες που θα γίνουν αποδεκτοί από την 
επιτροπή, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
     
 10.  Σε περίπτωση που κατά την έκθεση αξιολογήσεως των εγκαταστάσεων 
κριθεί από την αντίστοιχη επιτροπή και υπάρξει απόρριψη εγκαταστάσεων 
συμμετέχοντα μειοδότη, ένεκα της οποίας οι συνθήκες είναι απαράδεκτες για την 
υπηρεσία, η προσφορά του κρίνεται απορριπτέα για το σύνολο των κατατεθέντων 
δικαιολογητικών. Ο υπόψη μειοδότης, αποκλείεται από το διαγωνισμό.  
 
          11.   Υπόδειγμα εξωτερικής όψης κυρίως φακέλου προσφοράς, υποφακέλου 
δικαιολογητικών, υποφακέλου οικονομικής προσφοράς καθώς και υπόδειγμα 
έγγραφης σφραγισμένης οικονομικής προσφοράς, όπως Προσθήκες «3» και 
«4»του παρόντος Παραρτήματος. 
 

Άρθρο 3o 
Επανάληψη Διαγωνισμού 

 
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 

τελικά ασύμφορα για την Υπηρεσία, ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 11 Μαϊου 
2020 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Επίσης η Ταξιαρχία, δύναται να προβεί στη 
ματαίωση του διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο κρίνει αυτή. 

 
 
 
 
, 
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Άρθρο 4ο 
Είδη Προμήθειας 

 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται στην προμήθεια 

οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες του συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – 
Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της Ταξιαρχίας και αφορά στα είδη που αναγράφονται 
στην Προσθήκη «1» του παρόντος (Κατάσταση Προϊόντων για Προμήθεια). 
 

Άρθρο 5ο 
Αυξομείωση Ποσοτήτων 

 
Οι Μονάδες-Ανεξάρτητες Υπομονάδες διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής 

καθώς και της αυξομείωσης των ποσοτήτων των παραγγελθέντων ειδών ανάλογα 
με τη δύναμή τους και των προτιμήσεων του προσωπικού τους. Η παραπάνω 
αυξομείωση ουδεμία επίδραση θα έχει στις τιμές που θα καθορισθούν, ο δε 
προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει τις παραγγελθείσες ποσότητες σε κάθε 
περίπτωση. 

 
Άρθρο 6o 

Κρατήσεις – Έξοδα 
 

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και 
λοιπά έξοδα, μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις Μονάδες-
Ανεξάρτητες Υπομονάδες και στο ΣΠ ΣΑΜΟΥ καθώς επίσης και με το φόρο 
εισοδήματος 4% (Ν. 2238/94) επί της καθαρής αξίας των προϊόντων. 

 
Άρθρο 7ο 

Πληρωμή – Δικαιολογητικά – Λοιπά Έξοδα 
 

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το ΣΠ ΣΑΜΟΥ με το 
τέλος κάθε μήνα, με βάση το τελευταίο ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ της 
Περιφέρειας Αττικής (εκδίδεται ανά τρεις-τέσσερις ημέρες) και αφού προσκομι-
στούν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
  

α. Τιμολόγιο–Δελτίο Αποστολής θεωρημένο από την Οικονομική 
Εφορία. 

 
β. Το πιο πρόσφατο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών που θα έχει 

εκδώσει η Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης/Διεύθυνση Ανάπτυξης 
ΠΕ Κεντρικού Τομέα/ Τμήμα Εμπορίου [τιμολόγηση βάσει ποσοστού έκπτωσης 
(%) επί της μέσης λιανικής τιμής του δελτίου αυτού]. 

 
γ. Εξοφλητική απόδειξη (εφόσον το τιμολόγιο δε φέρει την ένδει-

ξη «Εξοφλήθη»  και σφραγίδα του προμηθευτή). 

 

  δ. Τα σχετικά δελτία αποστολής των προϊόντων. 
 
                      ε. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο και 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ΙΚΑ. 
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Άρθρο  8ο 

Παράδοση-Παραλαβή-Ποιότητα 
  

1. Τα προσφερόμενα προϊόντα θα είναι Α΄ ποιότητας, εγχώριας 
παραγωγής ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας όπως αυτές αναφέρονται στην Προσθήκη «2» του παρόντος (Οπτικός 
Δίσκος). 
 

2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας των υπό προμήθεια ειδών 
οπωροκηπευτικών θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: 
 

(α) Στοιχεία Ταυτότητας: 
 

Συσκευαστής ή αποστολέας: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ή 
συμβολική ταυτοποίηση (αναγνώριση η οποία εκδίδεται ή αναγνωρίζεται από 
επίσημη υπηρεσία). Ωστόσο όταν χρησιμοποιείται κωδικός (συμβολική ταυτοποί-
ηση), η ένδειξη συσκευαστής ή και αποστολέας (ή ισοδύναμη συντομογραφία) 
πρέπει να αναγράφεται δίπλα στον εν λόγω κωδικό (συμβολική αναγνώριση). 

 
(β) Είδος του Προϊόντος: 

 
    Ονομασία της ποικιλίας ή των ποικιλιών. 
 

(γ) Καταγωγή του Προϊόντος: 
 
    Χώρα ή χώρες καταγωγής και κατά περίπτωση ζώνη 
παραγωγής ή εθνική, περιφερειακή  ή τοπική ονομασία. 
 
                      (δ) Εμπορικά Χαρακτηριστικά:   
    

Α΄ ποιότητας (κατηγορία Ι των ποιοτικών προδιαγραφών των 
όρων). 
 

3. Απαγορεύεται η παράδοση άλλου είδους εφοδίων, που δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο διαγωνισμό.  
 

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρής υγειονομικής παράβασης που 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, ύστερα από εργαστηριακή εξέταση, 
ο μειοδότης θα κηρύσσεται έκπτωτος χωρίς άλλη διαδικασία.  
 

5.    Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από τους προμηθευτές τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΣΠ ΣΑΜΟΥ και στις έδρες των  Μονάδων και η 
παραλαβή τους θα πραγματοποιείται από 3μελή επιτροπή της Ταξιαρχίας ή της 
Μονάδος. Οι προμηθευτές αποδέχονται τους προβλεπόμενους από την 
Στρατιωτική Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την 
είσοδο, παραμονή και έξοδό τους από τα Στρατόπεδα.  Επίσης υποχρεούνται να 
προσκομiσουν 2 φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ' αυτά για τη 
μεταφορά των προϊόντων,  προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους.  
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6. Οι προμηθευτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να  μεταφέρουν και 

να παραδίδουν τα είδη με κατάλληλο δικό τους όχημα ψυγείο (0-7ο C), όπως οι 
σχετικές υγειονομικές διατάξεις ορίζουν, το οποίο:  
   
                    α. Να εξασφαλίζει προστασία από κάθε είδους ρύπανση.  
 

β. Να  διατηρείται  καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά.  
             

7. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα 
παραλείψει να χορηγήσει στον προβλεπόμενο χρόνο τα προϊόντα ή θα χορηγήσει 
αυτά με καθυστέρηση ή δεν έχει τα αντίστοιχα προϊόντα, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα κατόπιν συνεννοήσεως με την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβών, να 
προβεί στην προμήθεια των αντίστοιχων προϊόντων από το ελεύθερο εμπόριο. Η 
τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και αυτής του ελεύθερου 
εμπορίου, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε με την αιτία αυτή, θα 
βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζεται σε βάρος του, με σχετική 
απόφαση της 79 ΑΔΤΕ και βάση του πρωτοκόλλου παραλαβής της επιτροπής στο 
οποίο θα αναφέρονται οι σχετικές ελλείψεις του προμηθευτή και θα προσυπογρά-
φει ο ίδιος ή ο παρευρισκόμενος αντιπρόσωπός του υποχρεωτικά. 
         

8. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών ειδών συσκευασίας, θα χρεώνονται 
από τον προμηθευτή στη Μονάδα χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Η Μονάδα 
υποχρεούται να τα επιστρέφει το αργότερο εντός μηνός. Οι φθορές ή απώλειες 
στα παραπάνω είδη θα βαρύνουν τη Μονάδα, η οποία θα καταβάλει την αξία τους 
στον προμηθευτή.  

Άρθρο 9ο 
Υγειονομικός και Ποιοτικός Έλεγχος 

 
            1. Μακροσκοπικός και ποσοτικός έλεγχος θα γίνεται  κατά τις 
παραλαβές των εφοδίων στο ΣΠ ΣΑΜΟΥ ή στις έδρες των Μονάδων. Υπεύθυνα 
όργανα για τον έλεγχο είναι τα αρμόδια οικονομικά όργανα και οι ιατροί των 
Μονάδων με τους παρακάτω τρόπους: 
 
  α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών. 
   

β. Με εργαστηριακή εξέταση. 
 
  γ. Με πρακτική δοκιμή. 
 
             2. Σε περίπτωση που απαιτείται υγειονομικός έλεγχος, αυτός θα 
εκτελείται από κτηνίατρο της 79 ΑΔΤΕ ο οποίος κρίνει εάν πρέπει να ληφθούν και 
να σταλούν δείγματα για εργαστηριακές εξετάσεις στο Γενικό Χημείο του Κράτους 
και το ΚΒΙΕΣ. Προκειμένου να αποφευχθούν αντιδικίες με τον προμηθευτή, η 
παραπάνω δειγματοληψία θα γίνεται παρουσία του ή παρουσία του εξουσιοδο-
τημένου από αυτόν αντιπρόσωπου. Εφ' όσον ο προμηθευτής ή ο εξουσιοδοτη-
μένος αντιπρόσωπος δεν προσέλθει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, λόγω 
κωλύματος ή αρνήσεώς του, θα διενεργείται δειγματοληψία απουσία του και θα 
συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, το οποίο θα υπογράφεται από τον Διοικητή ή 
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τον Υποδιοικητή της Μονάδος και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό που εκτελεί τη 
δειγματοληψία. Τα είδη θα αποστέλλονται για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους ή το ΚΒΙΕΣ, εντός κατάλληλων φορητών ψυγείων. Τα έξοδα αποστολής 
και εξέτασης των δειγμάτων βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
  3. Το προσωπικό των καταστημάτων του προμηθευτού πρέπει να 
φέρει βιβλιάρια υγείας θεωρημένα, και να συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις. Επίσης η επιχείρηση πρέπει να πληροί τις καθοριζόμενες 
για κάθε περίπτωση υγειονομικές διατάξεις. Επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρε-
σίας, με συμμετοχή κτηνιάτρου και ιατρού, δύναται να επισκέπτεται περιοδικά, 
χωρίς προειδοποίηση τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και ελέγχει την τήρηση 
των υγειονομικών κανόνων επεξεργασίας και εναποθήκευσης των προοριζομένων 
για κατανάλωση από τις Μονάδες προϊόντων. Επίσης μπορεί να παίρνει κατά την 
κρίση της δείγματα για έλεγχο στο ΚΒΙΕΣ. 
 

Άρθρο 10ο 
Εγγύηση Συμμετοχής 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν υποχρεωτικά 

εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής ύψους χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ 
(1.180,00) ευρώ. 

 
Άρθρο 11ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
 
 Ο μειοδότης ή μειοδότες, στο όνομα των οποίων θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός, υποχρεούται να καταθέσει(-ουν) εγγυητική(-ές) επιστολή(-ές) καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ 
(2.950,00) ευρώ. Σε περίπτωση κατακύρωσης σε περισσότερους του ενός 
μειοδοτών, το παραπάνω ποσό θα επιμεριστεί ανάλογα με τα κατακυρωμένα στον 
καθένα προϊόντα. 
 

Άρθρο 12o 
Στοιχεία Προσφοράς 

 
           Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, στην ελληνική γλώσσα και 
υπογεγραμμένη από τον προμηθευτή ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 
της εταιρείας και σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης «3» του παρόντος 
(Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς). Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ποσοστό 
εκπτώσεως επί τοις εκατό (%) για οπωρολαχανικά κατηγορίας Α και θα 
αναφέρεται στην αντίστοιχη μέση λιανική τιμή, όπως αυτή διαμορφώνεται στο 
εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Άρθρο 13ο 
Έτεροι Ειδικοί Όροι 

   
 1. Ο  διαγωνισμός γίνεται με βάση τις συνημμένες τεχνικές  προδιαγρα-
φές  των  προς  προμήθεια  ειδών, της  ΔΕΜ/ΓΕΣ. 
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 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συμφωνούν ότι τα προσφερόμενα 
είδη πληρούν τους όρους των παραπάνω προδιαγραφών. 

 
 3. Η Ταξιαρχία μπορεί να προμηθευτεί, οιανδήποτε ποσότητα των 
οπωροκηπευτικών, χωρίς προηγουμένως να είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει 
τον μειοδότη - μειοδότες, από παραγωγό ή Συνεταιρισμό με έδρα τις νήσους στην 
ΠΕ της, χωρίς να δύναται ο τελευταίος μειοδότης να εγείρει οιανδήποτε αξίωση. 
 
                                                       Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου  
Ακριβές Αντίγραφο      Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς  
 
 
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

 
«1» Κατάσταση Προϊόντων για Προμήθεια 
«2» Τεχνικές Προδιαγραφές Οπωροκηπευτικών 
«3» Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα) 
«4» Υποδείγματα Φακέλων   
«5»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής/ Καλής Εκτέλεσης της    

Σύμβασης

ΑΔΑ: Ψ7Π06-ΡΘΗ



./. 

 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 

«ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 16  Απρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ  «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600/3/16217/Σ.1448  
 

 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

1 Αγγούρια ΚΙΛΟ Α 

2 Αγγούρια ΤΕΜ Α 

3 Άνιθος (δέμα 450 γρ) ΤΕΜ Α 

4 Αντίδια ΚΙΛΟ Α 

5 Βλήτα ΚΙΛΟ Α 

6 Καρότα ΚΙΛΟ Α 

7 Κολοκύθια ΚΙΛΟ Α 

8 Κουνουπίδι Εγχώριο ΚΙΛΟ Α 

9 Κρεμμύδια Ξερά ΚΙΛΟ Α 

10 Κρεμμύδια Φρέσκα ΚΙΛΟ Α 

11 Λάχανο ΚΙΛΟ Α 

12 Λάχανο κόκκινο ΚΙΛΟ Α 

13 Μαϊντανός (δέμα 450 γρ.) ΤΕΜ Α 

14 Μαρούλι ΚΙΛΟ Α 

15 Μελιτζάνες Τσακων ΚΙΛΟ Α 

16 Μελιτζάνες Φλάσκες ΚΙΛΟ Α 

17 Μπάμιες χονδρές ΚΙΛΟ Α 

18 Μπάμιες ψιλές ΚΙΛΟ Α 

19 Μπρόκολο ΚΙΛΟ Α 

20 Ντομάτες  ΚΙΛΟ Α 

21 Παντζάρια ΚΙΛΟ Α 

22 Πατάτες νωπές ΚΙΛΟ Α 

23 Πιπεριές κέρατα ΚΙΛΟ Α 

24 Πιπεριές στρόγγυλες ΚΙΛΟ Α 

25 Πράσα ΚΙΛΟ Α 

26 Ραδίκια ήμερα ΚΙΛΟ Α 

27 Ραδίκια ιταλικά ΚΙΛΟ Α 

28 Ραπανάκια ΚΙΛΟ Α 

29 Ρόκα (δέμα 100 γρ) ΤΕΜ Α 

30 Σέλινο ΚΙΛΟ Α 

31 Σκόρδο ΚΙΛΟ Α 
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Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

32 Σπανάκι ΚΙΛΟ Α 

33 Φασόλια Μπαρμπούνια ΚΙΛΟ Α 

34 Φασόλια Τσαούλια ΚΙΛΟ Α 

35 Φασόλια Χάντρες ΚΙΛΟ Α 

36 Χόρτα διάφορα άγρια ΚΙΛΟ Α 

37 Αβοκάντο ΚΙΛΟ Α 

38 Ακτινίδια εγχώρια ΚΙΛΟ Α 

39 Ανανάς ΚΙΛΟ Α 

40 Αχλάδια κρυστάλλια εγχώρια ΚΙΛΟ Α 

41 Βανίλιες ΚΙΛΟ Α 

42 Γκρέιπ φρουτ ΚΙΛΟ Α 

43 Καρπούζια ΚΙΛΟ Α 

44 Λεμόνια ΚΙΛΟ Α 

45 Μήλα Γκόλτεν  εγχώρια ΚΙΛΟ Α 

46 Μήλα Γκραντ Σμιθ εγχώρια ΚΙΛΟ Α 

47 Μήλα Στάρκιν  εγχώρια ΚΙΛΟ Α 

48 Μπανάνες ΚΙΛΟ Α 

49 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ Α 

50 Πεπόνια ΚΙΛΟ Α 

51 Πορτοκάλια  ΚΙΛΟ Α 

52 Ροδάκινα ΚΙΛΟ Α 

53 Σταφύλια ΚΙΛΟ Α 

 
 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 

Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
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 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
«ΜΥΚΑΛΗ» 

 4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 16 Απρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ  «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600/3/16217/Σ.1448   

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 ΠΓΕΣ- ΝΣΤ-465 ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

2 ΠΓΕΣ-ΝΑΚ-493 ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

3 ΠΓΕΣ-ΝΑΧ-439 ΑΧΛΑΔΙΑ 

4 ΠΓΕΣ-ΝΕΣ-442  ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

5 ΠΓΕΣ-ΝΜΗ-453  ΝΩΠΑ ΜΗΛΑ 

6 ΠΓΕΣ-ΝΜΡ-451  ΜΑΡΟΥΛΙΑ - ΑΝΤΙΔΙΑ 

7 ΠΓΕΣ-ΝΠΓ-457  ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΛΥΚΕΣ 

8 ΠΓΕΣ-ΝΡΝ-460   ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 

9 ΠΓΕΣ-ΝΤ-435  ΤΟΜΑΤΑ ΝΩΠΗ 

10 ΠΓΕΣ-ΝΦΡ-467  ΦΡΑΟΥΛΕΣ 

11 ΠΓΕΣ-ΝΟΠ-494 ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

 
Οι προδιαγραφές μπορούν να αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους, 

κατόπιν αίτησής τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
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 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 

«ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 16 Απρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ  «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600/3/16217/Σ.1448  
 

 

  
ΕΝΤΥΠΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
Ο υπογεγραμμένος ............................ (Ονοματεπώνυμο) του ...................... 
(Όνομα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός 
και αριθμός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνομα 
Εταιρείας) σας γνωρίζω τα παρακάτω: 
 
 Προσφέρω την έκπτωση που αναγράφεται δίπλα στο κάθε ένα είδος όπως 
παρακάτω: 

 

Α/Α 
Είδος 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

Έκπτωση επί τοις εκατό 
(%) 

1 Αγγούρια ΚΙΛΟ  

2 Αγγούρια ΤΕΜ  

3 Άνιθος (δέμα 450 γρ) ΤΕΜ  

4 Αντίδια ΚΙΛΟ  

5 Βλήτα ΚΙΛΟ  

6 Καρότα ΚΙΛΟ  

7 Κολοκύθια ΚΙΛΟ  

8 Κουνουπίδι Εγχώριο ΚΙΛΟ  

9 Κρεμμύδια Ξερά ΚΙΛΟ  

10 Κρεμμύδια Φρέσκα ΚΙΛΟ  

11 Λάχανο ΚΙΛΟ  

12 Λάχανο κόκκινο ΚΙΛΟ  

13 Μαϊντανός (δέμα 450 γρ.) ΤΕΜ  

14 Μαρούλι ΚΙΛΟ  

15 Μελιτζάνες Τσακων ΚΙΛΟ  

16 Μελιτζάνες Φλάσκες ΚΙΛΟ  

17 Μπάμιες χονδρές ΚΙΛΟ  

18 Μπάμιες ψιλές ΚΙΛΟ  

19 Μπρόκολο ΚΙΛΟ  

20 Ντομάτες  ΚΙΛΟ  

21 Παντζάρια ΚΙΛΟ  

22 Πατάτες νωπές ΚΙΛΟ  
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23 Πιπεριές κέρατα ΚΙΛΟ  

Α/Α 
Είδος 

 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ 

Έκπτωση επί τοις εκατό 
(%) 

24 Πιπεριές στρόγγυλες ΚΙΛΟ  

25 Πράσα ΚΙΛΟ  

26 Ραδίκια ήμερα ΚΙΛΟ  

27 Ραδίκια «ιταλικά» ΚΙΛΟ  

28 Ραπανάκια ΚΙΛΟ  

29 Ρόκα (δέμα 100 γρ) ΤΕΜ  

30 Σέλινο ΚΙΛΟ  

31 Σκόρδο ΚΙΛΟ  

32 Σπανάκι ΚΙΛΟ  

33 Φασόλια Μπαρμπούνια ΚΙΛΟ  

34 Φασόλια Τσαούλια ΚΙΛΟ  

35 Φασόλια Χάντρες ΚΙΛΟ  

36 Χόρτα διάφορα άγρια ΚΙΛΟ  

37 Αβοκάντο ΚΙΛΟ  

38 Ακτινίδια εγχώρια ΚΙΛΟ  

39 Ανανάς ΚΙΛΟ  

40 Αχλάδια κρυστάλλια εγχώρια ΚΙΛΟ  

41 Βανίλιες ΚΙΛΟ  

42 Γκρέιπ φρουτ ΚΙΛΟ  

43 Καρπούζια ΚΙΛΟ  

44 Λεμόνια ΚΙΛΟ  

45 Μήλα Γκόλτεν εγχώρια ΚΙΛΟ  

46 Μήλα Γκραντ Σμιθ εγχώρια ΚΙΛΟ  

47 Μήλα Στάρκιν εγχώρια  ΚΙΛΟ  

48 Μπανάνες ΚΙΛΟ  

49 Νεκταρίνια ΚΙΛΟ  

50 Πεπόνια ΚΙΛΟ  

51 Πορτοκάλια  ΚΙΛΟ  

52 Ροδάκινα ΚΙΛΟ  

53 Σταφύλια ΚΙΛΟ  

 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 

Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
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 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 16 Απρ 20 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600/3/16217/Σ.1448   

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΑΣ  Α.Ε. 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΑΘΗΝΑ 48100                                             
                                                                 ΠΡΟΣ : 
                                                                 Την Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού  

Διαγωνισμού 
                                              Της 79 ΑΔΤΕ 
                                                   Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού (ΑΔΑ): ……… 
                                                        Ημερομηνία Διεξαγωγής :  ……………….. 
 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
ΠΑΣ  Α.Ε. 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΑΘΗΝΑ 48100                                                                                
                                                    ΠΡΟΣ : 

Την Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού 

                                              Της 79 ΑΔΤΕ 
                                                   Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού (ΑΔΑ): ……….  
                                                        Ημερομηνία Διεξαγωγής :  ……………….. 
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Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΠΑΣ  Α.Ε. 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 100 
ΑΘΗΝΑ 48100                                              
                                                                 ΠΡΟΣ : 

Την Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού 

                                              Της 79 ΑΔΤΕ 
                                                   Αριθ. Διακ. Διαγωνισμού(ΑΔΑ):  ………. 
                                                        Ημερομηνία Διεξαγωγής :   ………….. 
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 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 16 Απρ 20 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600/3/16217/Σ.1448   

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία του φορέα έκδοσης της εγγύησης1) 
………………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία έκδοσης2: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής3) ...................................................... / 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής4) .............................................................................. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθ.5: ………………….. ποσού ………………………….……. ευρώ6. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 
των ευρώ………………………………………….…………...7 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου] (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ................................., 
ΑΦΜ: ......................... και Διεύθυνση: ...................………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου] (πλήρη επωνυμία) .……........................, ΑΦΜ: 
.......................... και Διεύθυνση: ......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] των φυσικών/νομικών προσώπων: 

α) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ........................ και Διεύθυνση:.................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη/την συμμετοχή/καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ.8 ..... πρόσκλησης/σύμβασης «(τίτλος 
πρόσκλησης / σύμβασης9)……………………………………..», με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών………………......................... 

                                            
1
 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

2
 Αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

3
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

4
 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

5
 Αναγράφεται ο αριθμός της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

6
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

7
 Όπως ανωτέρω υποσημείωση. 

8
 Αναγράφεται ο αριθμός της πρόσκλησης ή σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 

9
 Αναγράφεται ο τίτλος της πρόσκλησης ή σύμβασης. 

ΑΔΑ: Ψ7Π06-ΡΘΗ



 

 
./. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία 
από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την10 ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα 
της σύμβασης) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε 
να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  

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

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 
11

 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 
επιστολή. 

ΑΔΑ: Ψ7Π06-ΡΘΗ
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./. 

 79 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 16  Απρ 20 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/3/16217/Σ.1448  

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ (ΑΑ) 79 ΑΔΤΕ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια 
οπωροκηπευτικών  Μονάδων –Ανεξ. 
Υπομονάδων  της 79 ΑΔΤΕ.  

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  
Πενήντα Εννέα χιλιάδες ευρώ (59.000,00) ευρώ 
συνολικά, χωρίς ΦΠΑ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 03220000-9 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των κριτηρίων 
που προβλέπονται στα άρθρα των Γενικών και 
Ειδικών Όρων. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

«Στρδο ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ», Σάμος, ΤΚ:83100, str-
79-adte-gep@army.gr 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όπως Ειδικοί Όροι  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΙΤΙΣΗΣ 

Στρδα ΠΕ/79 ΑΔΤΕ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Ένα (1) έτος 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ  ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04 Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04 Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ελληνική 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 

ΑΔΑ: Ψ7Π06-ΡΘΗ
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./. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Επιτροπή Διενέργειας της Διαπραγμάτευσης 
 

 

 Συνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ7Π06-ΡΘΗ
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