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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 
ΠΡΟΣ  :  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 Πίνακα Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
  Τήλ. (εσωτ) : 6140 
ΚΟΙΝ.  :  Φ.800/34/1864 
  Σ.716 
  Πύργος,   03   Mαι 22 
 
ΘΕΜΑ : Διαγωνισμοί – Συμβάσεις  
 
ΣΧΕΤ  : α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
 β. Φ.800/31/1807/Σ.683/21 Απρ 22/ΣΕΤΤΗΛ/4οΕΓ  
 γ. Φ.600.163/34/23273/Σ.953/28 Απρ 22/ΔΙΚΕ(IV MΠ) /4ο ΕΓ/1  
 

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 118 Ν.4412/16  

 
 1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια 
με απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 Διαγωνισμού για την 

Προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες της ΔΕΦ – Συσσιτίου της Σχολής. 
 
 2. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 18 Μαι 22 και 
ημέρα Τετάρτη    και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής. 
 
 3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω: 
 
          Α.    Ημερομηνία συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών: 
18 Μαι 22 και ημέρα Τετάρτη    ώρα 10:00 πμ. 
 
  
  β. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 
 
  δ. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται 
να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και 
τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 
δέκα  πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€) περίπου. 
 
  ε. Είδος διαδικασίας: Απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 
  στ. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος. 
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  ζ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, 
Στρατόπεδο «ΤΧΗΣ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», Πύργος. 
 
            η.          Οι φάκελοι των προσφορών θα υποβληθούν ή 
αποσταλούν  στην επιτροπή   του Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1 τηλ 26210-25506/7 τηλ. (εσωτ.) 6140 Email: 
settil-1o-eg@army.gr, οπότε θα γίνει το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών. 
 
  θ. Στοιχεία επικοινωνίας: ΕΜΘ Αλχίας (ΕΜ-ΕΥ) Μάλλιαρης Σίμων , 
τηλ. Επικοινωνίας (ΟΤΕ) 2621025506/7, τηλ.(εσωτ.) 6140, ΦΑΞ: 2621034057, 
Email: settil-1o-eg@army.gr 
 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Βασικά Στοιχειά Διαγωνισμού 
«Β» Πίνακας Ειδών Κυλικείου 
«Γ» Προσχέδιο Σύμβασης 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
Gesdendhs5@army.gr για ιστοσελίδα Γ.Ε.Σ. 
Εμπορικό κ Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πύργου 
Εμπορικό κ Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάτρας  
Αποδέκτες για Κοινοποίηση 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΜ-ΔΟΙ 
ΔΙΚΕ(ΙV ΜΠ)/4ο ΕΓ 
ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ ΣΥΣΣΙΤΙΟ –  ΚΨΜ -Φ. Διαγωνισμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ανχης (ΤΧ) Μπλούνας Ιωάννης 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
Αλχίας (ΕΜ – ΕΥ) Μάλλιαρης Σίμων  
 Βοηθός 4ου  ΕΓ  

mailto:settil-1o-eg@army.gr
mailto:Gesdendhs5@army.gr
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

 
Εκδότης Αναρτητέας Πράξης: ΓΕΣ/ΣΕΤΤΗΛ 
 
Γενική Διεύθυνση (ταχυδρομική): ΕΛΛΗΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 1, ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ 
27131 
 
Διεύθυνση/Γραφείο: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ 
 
Τηλέφωνο/FAX: 2621025506 / 2621034057 
 
1. Αριθμός πρωτοκόλλου: Φ.800/34/1864/Σ.716 /ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ 
 
2. Ημερομηνία έκδοσης:  03 Μαι 22 
 
3. Ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη: settil-1o-eg@gmail.com 
 
4. Θέμα εγγράφου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεση άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016 
 
5. Είδος Πράξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
6. Μονάδα στην οποία ανήκει ο Τελικός Υπογράφοντας της Πράξης: ΣΕΤΤΗΛ 
 
7. Τελικός Υπογράφων: (Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα, Δκτής –Υδκτής–
Δντής): Δκτής Ανχης (ΤΧ) Μπλούνας Ιωάννης. 
 
8. Θεματική Περιοχή: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016 
 
9. Αριθμός ΦΕΚ: 
 
10. Τεύχος: 
 
11. Έτος: 
 
12. ΑΔΑ Προηγούμενης Απόφασης: 
 
13. ΑΔΑ Προηγούμενων Αποφάσεων: 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
14. CPV :  15542300-2 
                          15331170-9 
15. Διαδικασία Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση άρθρο 118 του Ν.4412/2016 
 
16. Κριτήριο επιλογής: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
 
17. Τύπος σύμβασης (Έργα – Υπηρεσίες – Προμήθειες): Προμήθειες 
 
16. ΑΦΜ Αναδόχου: 090153025 
 
17. Επωνυμία Αναδόχου: ΣΕΤΤΗΛ 
 
18. Ποσό δαπάνης/συναλλαγής (χωρίς ΦΠΑ): ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
 
 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  21  Απρ  22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ  
Φ.800/31/1807/Σ.683  

 

 

Βασικά Στοιχεία Διαγωνισμού 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΤΤΗΛ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1 τηλ 
26210-25506/7 τηλ.(εσωτ.) 6140  
Email: settil-1o-eg@army.gr 

ΤΥΠΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
15542300-2 
15331170-9 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Προμήθεια ανάδειξη μειοδότη για την 
προμήθεια ειδών ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Δεν δύναται να εκτιμηθεί: αναλόγως της 
υφιστάμενης δύναμης του προσωπικού 
και της ζήτησης των ειδών. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έδρα ΣΕΤΤΗΛ Πύργου 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

15.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης  

 

Η οποία ανέρχεται σε χρηματικό ποσό 
5% επί της προϋπολογισθείσης 
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ %  ΤΗΣ 

ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ   
    4.23068% ΣΥΣΣΙΤΙΟ  και 4% ΚΨΜ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή του αναδόχου 
παρακρατείται φόρος εισοδήματος 
ποσοστού 4,00% επί της καθαρής άξιας. 

ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΤΣ/ ΔΥΒ, Δχση ΚΨΜ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ενός  (1) Έτους  . 

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή 
αποστέλλονται Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος 
Στρατιώτη 1 τηλ 26210-25506/7 τηλ. 
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(εσωτ.) 6140 Email: settil-1o-
eg@army.gr από τους ενδιαφερομένους 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
Ν.4412/16 άρθρα 29 και 93 στην 
Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο 
φάκελο.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Απευθείας Αναθέσεις στο πλαίσιο του 
άρθρου 118  του Ν.4412/2016(Α147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΟΡΙΑ Ν.4412/2016 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ άρθρο 5 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

Αποσφράγιση – Κρίση Προσφορών 
 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  με μόνο κριτήριο  την 
μικρότερη τιμή ανά είδος. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απευθείας Αναθέσεις στο πλαίσιο του 
άρθρου 118  του Ν.4412/2016(Α147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά  με μόνο κριτήριο  την 
μικρότερη τιμή ανά είδος. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ) 

04 ΜΑΙ 22 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

04 ΜΑΙ 22 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18 ΜΑΙ 22 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18 ΜΑΙ 22 

ΧΡΟΝΟΣ/ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
• Διοικητήριο ΣΕΤΤΗΛ Έλληνος 

Στρατιώτη 1 , Πύργος  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕΤΤΗΛ Πύργου 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης  
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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     01/6/2022 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ – ΤΕΜ 

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

«ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ» 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δίνεται το δικαίωμα υποβολής 
προσφοράς για κάθε είδος 
ξεχωριστά. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Στρατόπεδο «ΤΧΗ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ» Έλληνος Στρατιώτη 1 τηλ 
26210-25506/7 τηλ.(εσωτ.) 6140 
Email: settil-1o-eg@army.gr 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΝΟΜΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Απευθείας Αναθέσεις στο πλαίσιο του 
άρθρου 118  του Ν.4412/2016 (Α147) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Τα Είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τον 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και 
ειδικότερα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ειδών Κυλικείου της7ης Έκδοσης 
ΓΕΣ/ΔΕΜ. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τχης (ΦΤΧ) Τσιρονίκος Αναστάσιος 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 
  
 Αλχιας (ΕΜ-ΕΥ) Μάλλιαρης Σιμων        
  Βοηθός 4ου  ΕΓ  
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  ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

   21  Απρ 22 

ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ  
Φ.800/31/1807/Σ.683  

 
 
                                          ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Ποτήρια διάφανα χάρτινα 12 oz 50 τεμ 
 

2 Ποτήρια χάρτινα 12 oz 50 τεμ 
 

3 Ποτήρια χάρτινα 8 oz 50 τεμ 
 

4 Ποτήρια φελιζόλ 12 oz 20 τεμ 
 

5 Καπάκι για ποτήρια χάρτινα 8oz τεμ 
 

6 Καπάκι για ποτήρια 12 oz τεμ 
 

7 Πιάτα χάρτινα (μεγάλα) τεμ 
 

8 Πιάτα χάρτινα (μικρά) τεμ 
 

9 Αναπτήρας 50 τεμ 
 

10 Χαρτομάντιλα τσέπης 10 τεμ 
 

11 Καλαμάκια  χάρτινα FRΑPΕ 1000 τεμ 
 

12 Καλαμάκια χάρτινα ESPRESO 1000 τμ 
 

13 Φιαλίδια υγραερίου 190 gr τεμ 
 

14 Στυλό 50 τεμ 
 

15 Μολύβι 50 τεμ 
 

16 Γόμα (σβήστρα) τεμ 
 

17 Διορθωτικό υγρό τεμ 
 

18 Χαρτι Α4 ( 500 Φ) τεμ 
 

19 Τετράδια Των 10 τεμ 
 

20 Μπλοκ σημειώσεων τεμ 
 

21 Αφρός Ξυρίσματος τεμ 
 

22 Οδοντόκρεμα τεμ 
 

23 Ξυραφάκια 5 τεμ 
 

24 Οδοντόβουρτσα τεμ 
 

25 Σφουγγάρι σώματος τεμ 
 

26 Αφρόλουτρα τεμ 
 

27 Σαμπουάν τεμ 
 

28 Μπατονέτες τεμ 
 

29 Σαπούνι χεριών τεμ 
 

30 Κρεμοσάπουνο χεριών τεμ 
 

31 Νυχοκόπτες (μικρή) τεμ 
 

32 Λουκέτα   τεμ 
 

33 Μωρομαντηλα τεμ 
 

34 Τραπεζομάντηλα 1Χ1 τεμ 
 

35 Χαρτοπετσέτες  15Χ15cm  ή14Χ15cm τεμ 
 

36 Χαρτί κουζίνας (ρόλο) Kg 
 

37 Υγρό καθαριστικό πατώματος Kg 
 

38 Υγρό καθαριστικό πιάτων Kg 
 

39 Χλωρίνη Kg 
 

40 Οξύ  καθαρισμού Kg 
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41 Σφουγγάρια πιάτων τεμ 
 

42 Τύπου VETEX τεμ 
 

43 Κοντάρι σκούπας τεμ 
 

44 Σκούπα εσωτερικού χώρου τεμ 
 

45 Σκούπα εξωτερικού χώρου τεμ 
 

46 Κοντάρι Σφουγγαρίστρα τεμ 
 

47 Σφουγγαρίστρα τεμ 
 

48 Κουβάς Σφουγγαρίστρας τεμ 
 

49 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες τεμ 
 

50 Σακούλες απορριμμάτων μικρές  τεμ 
 

51 Φαράσι μεταλλικό τεμ 
 

52 Γάντια μιας χρήσης (Κουτί) 
  

53 Καρβουνα 5 Kg 
 

54 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  τεμ 
 

55 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500 ML τεμ 
 

56 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 30 ML τεμ 
 

57 Χαρτί Υγείας (Λευκό-Α ποιοτ-100 gr τεμ 
 

58 Σερβιέτες  τεμ 
 

59 Φαράσι πλαστικό τεμ 
 

60 Χαρτί Υγείας(Λευκό-Α ποιοτ-100 gr τεμ 
 

61 Γάλα  πλήρες  φρέσκο  παστεριωμένο  2 Lt τεμ 
 

62  Γάλα  πλήρες   φρέσκο  παστεριωμένο 
500 gr 

τεμ 
 

63  Γάλα  πλήρες  φρέσκο  παστεριωμένο  1 
Lt 

τεμ 
 

64 1 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο χαμηλά 
λιπαρά 1Lt 

τεμ 
 

65 Γάλα NOVO BARISTA 
 

τεμ 
 

66 Γάλα   σοκολατούχο χάρτινη συσκ. υψηλής 
θερμικής επεξεργασίας. 500 ml 

τεμ 
 

67 Γάλα εβαπορέ   γρ τεμ 
 

68 Γάλα   σοκολατούχο χάρτινη συσκ. υψηλής 
θερμικής επεξεργασίας. 250 ml 

τεμ 
 

69 Ισοτονικό Αναψυκτικό τεμ 
 

70 Αποσμητικό Σώματος (σπρεϊ)  τεμ 
 

71 Αποσμητικό Σώματος (ρολλ-όν)  τεμ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Τχης (ΦΤΧ) Τσιρονίκος Αναστάσιος 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 
  
 Αλχιας (ΕΜ-ΕΥ) Μαλλιαρης Σιμων        
  Βοηθός 4ου  ΕΓ  
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 ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 21 Απρ  22 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ  
Φ.800/31/1807/Σ.683  

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ ……. /2022 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 

 
 
 

 

 Για την προμήθεια των αναφερομένων στο άρθρο 1 ειδών για κάλυψη 
αναγκών της ΣΕΤΤΗΛ. 
 
 1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης:……………………. 
 
 2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης ΣΕΤΤΗΛ 4οΕΓ 
 
 3. Συμβαλλόμενοι: 
 
  α. Ο Διοικητής της ΣΕΤΤΗΛ, ……………………………………… 
ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου  
 
  β. ………………………………………………………………… με 
Α.Φ.Μ………………….............και με εκπρόσωπο τον 
…………………………………………… αριθμό ταυτότητας ……………………….. 
 

 4. Η ΣΕΤΤΗΛ με τη ………………………………………………………. 
κατακύρωσε και ανέθεσε στον προμηθευτή μειοδότη, 
…………………………………….με Α.Φ.Μ …………………….. και με εκπρόσωπο 
τον …………………………………….. με αριθμό ταυτότητας ………………….. την 
προμήθεια των ειδών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο άρθρο  1 της 
παρούσας σύμβασης. 
 
 5. Ύστερα από τα ανωτέρω ο ……………………………………………… με την 
ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα ονομάζεται για 
συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ» αναθέτει την προμήθεια των ειδών στον προμηθευτή 
…………………………………………….. με Α.Φ.Μ ………………… και με εκπρόσωπο τον 
…………………………………… με αριθμό ταυτότητας ………………………. και αυτός, 
που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» την αναλαμβάνει με τους 
ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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ΑΡΘΡΟ 1 
 
 1. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει τα ακόλουθα είδη με τις τιμές που 
αναγράφονται δίπλα σ΄ αυτά : 
 
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 Ποτήρια διάφανα χάρτινα 12 oz 50 τεμ 
 

2 Ποτήρια χάρτινα 12 oz 50 τεμ 
 

3 Ποτήρια χάρτινα 8 oz 50 τεμ 
 

4 Ποτήρια φελιζόλ 12 oz 20 τεμ 
 

5 Καπάκι για ποτήρια χάρτινα 8oz τεμ 
 

6 Καπάκι για ποτήρια 12 oz τεμ 
 

7 Πιάτα χάρτινα (μεγάλα) τεμ 
 

8 Πιάτα χάρτινα (μικρά) τεμ 
 

9 Αναπτήρας 50 τεμ 
 

10 Χαρτομάντιλα τσέπης 10 τεμ 
 

11 Καλαμάκια  χάρτινα FRΑPΕ 1000 τεμ 
 

12 Καλαμάκια χάρτινα ESPRESO 1000 τμ 
 

13 Φιαλίδια υγραερίου 190 gr τεμ 
 

14 Στυλό 50 τεμ 
 

15 Μολύβι 50 τεμ 
 

16 Γόμα (σβήστρα) τεμ 
 

17 Διορθωτικό υγρό τεμ 
 

18 Χαρτι Α4 ( 500 Φ) τεμ 
 

19 Τετράδια Των 10 τεμ 
 

20 Μπλοκ σημειώσεων τεμ 
 

21 Αφρός Ξυρίσματος τεμ 
 

22 Οδοντόκρεμα τεμ 
 

23 Ξυραφάκια 5 τεμ 
 

24 Οδοντόβουρτσα τεμ 
 

25 Σφουγγάρι σώματος τεμ 
 

26 Αφρόλουτρα τεμ 
 

27 Σαμπουάν τεμ 
 

28 Μπατονέτες τεμ 
 

29 Σαπούνι χεριών τεμ 
 

30 Κρεμοσάπουνο χεριών τεμ 
 

31 Νυχοκόπτες (μικρή) τεμ 
 

32 Λουκέτα   τεμ 
 

33 Μωρομαντηλα τεμ 
 

34 Τραπεζομάντηλα 1Χ1 τεμ 
 

35 Χαρτοπετσέτες  15Χ15cm  ή14Χ15cm τεμ 
 

36 Χαρτί κουζίνας (ρόλο) Kg 
 

37 Υγρό καθαριστικό πατώματος Kg 
 

38 Υγρό καθαριστικό πιάτων Kg 
 

39 Χλωρίνη Kg 
 

40 Οξύ  καθαρισμού Kg 
 

41 Σφουγγάρια πιάτων τεμ 
 

42 Τύπου VETEX τεμ 
 

43 Κοντάρι σκούπας τεμ 
 

44 Σκούπα εσωτερικού χώρου τεμ 
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45 Σκούπα εξωτερικού χώρου τεμ 
 

46 Κοντάρι Σφουγγαρίστρα τεμ 
 

47 Σφουγγαρίστρα τεμ 
 

48 Κουβάς Σφουγγαρίστρας τεμ 
 

49 Σακούλες απορριμμάτων μεγάλες τεμ 
 

50 Σακούλες απορριμμάτων μικρές  τεμ 
 

51 Φαράσι μεταλλικό τεμ 
 

52 Γάντια μιας χρήσης (Κουτί) 
  

53 Καρβουνα 5 Kg 
 

54 ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  τεμ 
 

55 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 500 ML τεμ 
 

56 ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ 30 ML τεμ 
 

57 Χαρτί Υγείας (Λευκό-Α ποιοτ-100 gr τεμ 
 

58 Σερβιέτες  τεμ 
 

59 Φαράσι πλαστικό τεμ 
 

60 Χαρτί Υγείας(Λευκό-Α ποιοτ-100 gr τεμ 
 

61 Γάλα  πλήρες  φρέσκο  παστεριωμένο  2 Lt τεμ 
 

62  Γάλα  πλήρες   φρέσκο  παστεριωμένο 
500 gr 

τεμ 
 

63  Γάλα  πλήρες  φρέσκο  παστεριωμένο  1 
Lt 

τεμ 
 

64 1 Γάλα φρέσκο παστεριωμένο χαμηλά 
λιπαρά 1Lt 

τεμ 
 

65 Γάλα NOVO BARISTA 
 

τεμ 
 

66 Γάλα   σοκολατούχο χάρτινη συσκ. υψηλής 
θερμικής επεξεργασίας. 500 ml 

τεμ 
 

67 Γάλα εβαπορέ   γρ τεμ 
 

68 Γάλα   σοκολατούχο χάρτινη συσκ. υψηλής 
θερμικής επεξεργασίας. 250 ml 

τεμ 
 

69 Ισοτονικό Αναψυκτικό τεμ 
 

70 Αποσμητικό Σώματος (σπρεϊ)  τεμ 
 

71 Αποσμητικό Σώματος (ρολλ-όν)  τεμ 
 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
α. Το βάρος αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν υποστεί κλιβανισμό. 
β. Το βάρος αναφέρεται σε άψητο προϊόν. 
γ. Η αναγραφόμενη εκατοστιαία αναλογία, των διαφόρων ειδών, αναφέρεται στο 
συνολικό βάρος του προϊόντος , που πρέπει σύμφωνα με τις προδιαγραφές να περιέχει το 
προϊόν. 
δ. Τα παραπάνω είδη θα είναι προϊόντα της επιχείρησης. 
ε. Απαγορεύεται η πώληση ειδών για τα οποία ο προμηθευτής δεν αναδείχθηκε 
μειοδότης ή προσκόμιση παρεμφερών ειδών. 

όπως καθορίζεται στο ΠΔ.394/96. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρόνος Έναρξης – Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων 

 
 Η προς υπογραφή σύμβαση θα είναι διάρκειας ενός (1) έτος. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

Εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης 
 
 Ο προμηθευτής κατέθεσε κατά την υπογραφή της παρούσης σύμβασης στο 4ο ΕΓ 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των ορών της σύμβασης, 
…………………………………………………………………. και ύψους 750 €  ευρώ.  
 
 

ΆΡΘΡΟ 4 
Κρατήσεις-Έξοδα- 

Πληρωμή-Δικαιολογητικά 
 
          1. Για τα εφόδια που περιλαμβάνονται στο συσσίτιο, η εξόφληση θα γίνεται 
από το ΚΤΣ/ΔΥΒ (Αθήνα) (κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό τραπέζης του κάθε 
προμηθευτή) και θα παρακρατείται 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν. 
2198/94) επί της καθαρού πόσου. Επιπλέον θα επιβαρύνεται με κρατήσεις  όπως 
αναλυτικά φαίνονται παρακάτω: 
 
  α. Που ισούται με ή υπερβαίνει τα χίλια (1000€) Ευρώ, διενεργούνται 
κρατήσεις συνολικού ποσοστού 4,23068%, που αναλύονται ως εξής: 
 
   (1) Υπέρ ΜΤΣ:   4,00% 
 
   (2) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.:  0,07% 
 
   (3) Υπέρ Α.Ε.Π.Π.:  0,06% 
 
   (4) Υπέρ Χαρτοσήμου:  0,0839% 
 
   (5) Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου: 0,01678% 
 
     ΣΥΝΟΛΟ 4,23068% 
 
 2. Για τα εφόδια που περιλαμβάνονται από τη Δχση ΚΨΜ, για 
μεταπώληση θα παρακρατείται 4% για τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος (Ν. 
2198/94) επί της καθαρού ποσου  . Ο τρόπος πληρωμής έγκειται στο Δχστή ΚΨΜ 
σύμφωνα με τη μηνιαία φορολογική ενημερότητα για «είσπραξη χρημάτων από 
φορείς της Κεντρικής Δκσης» που θα προσκομίζουν οι προμηθευτές. 
 
 3. Οι προμηθευτές υποχρεούνται στην έκδοση τιμολογίου εξοφλημένου στο 
οποίο θα αναγράφονται τα πωλούμενα είδη λεπτομερώς κατά είδος, ποσότητα και τιμή. 
 
 4. Επιπλέον ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση  ανά μήνα υποβολής 
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για «είσπραξη χρημάτων από φορείς 
Κεντρικής Δκσης» και ασφαλιστικής ενημερότητας στη Δχση Μισθοτροφοδοσίας 
και στη Δχση ΚΨΜ. 
 
 5. Επιπλέον οι προμηθευτές θα επιβαρύνονται: 
 
  α. Με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την 
παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 
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  β. Με τα έξοδα διενέργειας δειγματοληψίας, αποστολής των 
δειγμάτων καθώς και την εξόφληση για την παραλαβή των αποτελεσμάτων των 
εργαστηριακών ελέγχων. 
 
  γ. Οποιαδήποτε μεταβολή επί των κρατήσεων ή του αναλογούντα 
φόρου εισοδήματος των παρ. 1&2. 
 

ΆΡΘΡΟ 5 
Μεταφορά – Παράδοση – Παραλαβή 

 
 1. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς από τον προμηθευτή των 
προϊόντων στη ΣΕΤΤΗΛ, πρέπει να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία, να διατηρούνται πάντοτε καθαρά και να απολυμαίνονται κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα. 
 
 2. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται 
από τριμελή επιτροπή με την παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου 
εκπροσώπου του και του αρμοδίου διαχειριστή. 
 

       3     .Να εκτελεί τις παραγγελίες ανεξάρτητα από το μέγεθος μέσα σε 24 ώρες 
από την ειδοποίησή του. 

 
        4. Ο ανεφοδιασμός του ΚΨΜ – Συσσιτίου και η αντικατάσταση των προϊόντων 
από τον προμηθευτή θα γίνεται ύστερα από συνεννόησή τους. 

 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 6 
Υγειονομικός και Ποιοτικός Έλεγχος 

 
 1. Με μέριμνα της υγειονομικής υπηρεσίας του Σχηματισμού θα συγκροτηθεί 
επιτροπή προελέγχου τροφίμων, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των καταστημάτων 
των υποψηφίων προμηθευτών. Επιχειρήσεις, οι οποίες θα κριθούν ακατάλληλες από την 
επιτροπή προελέγχου του Σχηματισμού, αποκλείονται. Περιοδικοί έλεγχοι να 
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την υγειονομική υπηρεσία 
του Σχηματισμού. 
 
 2. Ο προμηθευτής προσυπογράφει στο σχετικό δελτίο δειγματοληψίας στο 
οποίο αναγράφεται το όνομά του ολογράφως καθώς και η ιδιότητά του όταν πρόκειται για 
αντιπρόσωπο. 
 
 3. Η ποιοτική παραλαβή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω 
τρόπους αθροιστικά ή διαζευκτικά : 
 
  α. Με μακροσκοπική εξέταση των ειδών 
 
  β. Με εργαστηριακή εξέταση 
 
  γ. Με οργανοληπτική εξέταση. 
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 4. Τυχόν δειγματοληψία πραγματοποιείται παρουσία του προμηθευτή ή 
αντιπροσώπου του ενώ η αξία των δειγμάτων και το κόστος των αναλύσεων 
επιβαρύνει τον προμηθευτή. 
 
 5. Η επιτροπή θα επισκέπτεται περιοδικά την βιοτεχνία – αποθήκη του 
προμηθευτή για διαπίστωση της τηρήσεως των υγειονομικών κανόνων, της υγιεινής 
επεξεργασίας και εναποθηκεύσεως των προοριζόμενων για την Στρατιωτική Υπηρεσία 
προϊόντων, την κατάσταση και το είδος της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης. 
 
 6. Τα αποτελέσματα όλων γενικώς των εργαστηριακών εξετάσεων τίθενται 
υπόψη της ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ και η οποία εισηγείται αμέσως για τη λήψη αποφάσεως. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 7 
Αποτελέσματα Εργαστηριακών Εξετάσεων 

 
 1. Ως μικροβιολογικά κριτήρια λαμβάνονται τα εγκριθέντα από την υπηρεσία. 
 
 2. Σε περίπτωση ανευρέσεως παθολογικών μικροοργανισμών, η 
δειγματοληψία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το ΣΚ 422-10. Εάν το Προϊόν κριθεί εκ νέου 
ακατάλληλο τότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στοάρθρο11 και 13 των παρόντων 
ειδικών όρων 
 
 3. Σε περίπτωση ακαταλληλότητας ενός ή περισσοτέρων προϊόντων 
εφαρμόζονται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 8 και 11  των ειδικών όρων. 
 
 4. Τα χαρακτηριζόμενα, ως ακατάλληλα, προϊόντα επαναδειγματίζονται. Η νέα 
δειγματοληψία αφορά νέα ποσότητα του προϊόντος (δείγμα διπλάσιο του πρώτου) που 
παραδίδεται στη Μονάδα. 
 
 5. Λοιπά, όπως καθορίζονται από τις προδιαγραφές της 7ης έκδοσης της 
ΓΕΣ/ΔΕΜ. 
 
 
 
 

ΆΡΘΡΟ 8 
Βάρος – Σύνθεση – Συσκευασία – Τρόπος Διαθέσεως –Συντήρηση Εφοδίων – Όριο 

Ζωής – Παραγγελίες 
 
 1. Όλα τα εφόδια να πληρούν τα καθοριζόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και της Τεχνικής Περιγραφής Ειδών Κυλικείου 
ΓΕΣ/ΔΕΜ. 
 
 2. Η συσκευασία να είναι, όπως του εμπορίου και πάντοτε σύμφωνα με το 
πνεύμα του άρθρου 9, κεφ.ΙΙΙ του κώδικα τροφίμων και ποτών, χωρίς άλλη χρηματική 
επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας. Γίνονται δεκτά προϊόντα που διατίθενται, 
με συσκευασία τροποποιημένης ατμόσφαιρας ή κενού. 
 
 3. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει, να αναγράφονται 
ευανάγνωστα και οι παρακάτω ενδείξεις έκτυπα επί της συσκευασίας, ή σε ειδικές 
αυτοκόλλητες ετικέτες: 
 
  α. Επωνυμία εταιρείας. 
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  β. Ονομασία και σύνθεση προϊόντος. 
 
  γ. Καθαρό βάρος προϊόντος. 
 
  δ. Ημερομηνία παραγωγής και λήξης σύμφωνα με τα χρονικά όρια 
ζωής που ορίζονται στη παρούσα τεχνική προδιαγραφή. 
 
 4. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς από τον προμηθευτή των 
προϊόντων της ΣΕΤΤΗΛ, πρέπει να είναι κατάλληλα ,να φέρουν την προβλεπόμενη άδεια 
κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, να διατηρούνται πάντοτε καθαρά και 
να απολυμαίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
 5. Τα ψυγεία που θα εγκαταστήσει η εταιρεία, θα ηλεκτροδοτούνται από 
ρευματοδότες κατάλληλης διατομής καλωδίου και θα ασφαλίζονται με ξεχωριστή ασφάλεια 
από τον πίνακα ηλεκτρικής διανομής, σύμφωνα με τον κανονισμό Ηλεκτρολογικής 
Εγκατάστασης HD 384/ΕΛΟΤ. 
 
 6. Η ΣΕΤΤΗΛ δεν φέρει καμία ευθύνη, για τυχόν καταστροφή ψυγείου και 
αλλοίωση των προϊόντων που περιέχει, από πτώση τάσεως ή διακοπή ρεύματος. 
Τα αλλοιωμένα προϊόντα που τυχόν θα προκύπτουν, λόγω πτώσης τάσεως ή 
διακοπή ρεύματος, θα αντικαθίστανται αποκλειστικά με μέριμνα της εταιρείας. 
 
 

ΆΡΘΡΟ 9 
ΦΠΑ – Ανατιμήσεις 

 
 1. Στις προσφερόμενες τιμές των διαφόρων ειδών δεν θα συμπεριλα-
μβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
 2. .  Οι τιμές που θα δοθούν θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη 
διάρκεια ισχύς της σύμβασης . 
 
 3. Ανατιμήσεις δεν θα γίνονται δεκτές για κανένα λόγω εν ισχύει της 
συμβάσεως. 
 

 
 ΆΡΘΡΟ 10 

Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις 
 
 1. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις καθυστερήσεως, 
ελλείψεως, προμήθειας ειδών καθώς και σε ακατάλληλα ποιοτικός είναι όπως στο άρθρο 
218 του νόμου 4412/16: 
 
  α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε 
περίπτωση τμηματικών/ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
 
  β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα. 
 
  γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης 



-16- 

και δύναται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι 
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι 
το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
 
 2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή 
του αναδόχου. 
 
 3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 
δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 4. Η έκπτωση του προμηθευτή, συνεπάγεται: 
 
  α. Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
εφτακόσια πενήντα  ευρώ (750€) της συμβάσεως υπέρ του ΜΤΣ. 
 
  β. Την προμήθεια των ειδών από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε 
μέρος διαγωνισμό, είτε με διενέργεια  συνοπτικών διαδικασιών  και χωρίς αυτών ανάλογα 
με τις ανάγκες τις υπηρεσίας . 
 
 

ΆΡΘΡΟ 11 
Άλλοι Ειδικοί Όροι 

 
 1.   Ο Προμηθευτής, να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας κατά τις μη εργάσιμες ώρες και αργίες, κατόπιν  έγκρισης της ιεραρχίας της 
ΣΕΤΤΗΛ και αφού ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας εισόδου του Προμηθευτή 
ή του προσωπικού του. 
 
 2. Ο Προμηθευτής να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή 
και έξοδό του από το Στρατόπεδο.  
 
           3.  Ο Προμηθευτής για λόγους ασφαλείας του στρατοπέδου οφείλει να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Αξιωματικού της Κεντρικής  Πύλης του 
Στρατοπέδου. 
  
            4.  Ο Προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) έναντι 
του προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την είσοδό του, την 
παραμονή του και έξοδό του από το Στρατόπεδο. Για το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη 
ενημέρωση του προσωπικό του για την εργασιακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να 
ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμιά εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική 
κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
            5.  Επίσης, ο Προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα 
προκληθεί ατύχημα, από αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 7. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
 8. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προμήθεια, εναπόκειται στην κρίση του 
Διοικητή της Μονάδος. 
 
 9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να 
γνωστοποιήσει εγγράφως τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν οδηγό του 
μεταφορικού μέσου που διακινεί τα προϊόντα στις Διαχειρίσεις Τροφίμων των Μονάδων 
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και είναι υπεύθυνος για τη σωστή μεταφορά τους και ο οποίος θα παρευρίσκεται στις 
δειγματοληψίες για μακροσκοπικό – υγειονομικό έλεγχο, θα λειτουργεί ως εκπρόσωπος 
της εταιρείας για την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας. 
 
 10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τερματισμού της 
σύμβασης πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου, χωρίς περαιτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση που 
υπηρεσιακοί-επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν την παύση της προμήθειας ή 
διαταχθεί από προϊστάμενη αρχή. 
   
 
 .  
 
        ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
        -Ο-          -Ο- 
 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ                                                                  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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