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ΠΡΟΣ:  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
    ΑΘΗΝΩΝ 
   Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
    ΤΗΛ. 2107236360 
 Φ.600/8/468 
ΚΟΙΝ:   Σ.243 
    Αθήνα, 12 Μαρ 19 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθειες Εφοδίων - Υλικών (Διαγωνισμός για Ανάδειξη Φαρμακαπο-

θήκης) 

ΣΧΕΤ: α. ΣΚ 410-3/1997/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/3α 

  β. Ν.4412/2016«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-

σιών» 

  γ. Φ.600.163/6/110130/Σ.1675/08 Φεβ 19/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2ο 

  δ. Φ.600/7/461/Σ.242/12 Μαρ 19/ΣΦΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY 

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι, το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στο κεφάλαιο στ΄ του (α) σχετικού Κανονισμού Λειτουργίας, σε 

εκτέλεση της (γ) όμοιας διαταγής και κατόπιν της (δ) σχετικής απόφασης ματαίω-

σης των αποτελεσμάτων του υπ’ αριθμ. 01/2019 διαγωνισμού, προκηρύσσει 

επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές για 

την ανάδειξη φαρμακαποθήκης, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 

υποκαταστημάτων του στον Ν. Αττικής σε φαρμακευτικά είδη. Η αξία των υπό 

προμήθεια φαρμακευτικών ειδών δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιά-

δων ευρώ (50.000,00€) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ετησίως. 

 

 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 05 Απριλίου 2019 και 

ώρα 10:00 στην έδρα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (Μονής Πετράκη 12, 

τκ 11521, Αθήνα), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους του 

Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την 

προσφερόμενη έκπτωση επί τις ισχύουσας χονδρικής τιμής του δελτίου τιμών 

φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας. Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολο-

γητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε μία συνεδρίαση 

από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

 

 3. Οι προσφορές θα κατατεθούν στη Γραμματεία του Στρατιωτικού 

Φαρμακείου Αθηνών (Μονής Πετράκη 12, τκ 11521, Αθήνα) μέχρι την Πέμπτη, 04 

Απριλίου 2019 και ώρα 14:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προανα-

φερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν στους 

δικαιούχους. 
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 4. Το ΓΕΣ/∆ΕΝ∆ΗΣ στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για 

την ανάρτηση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr. 

 

 5. Χειριστής θέματος: Τχης (ΥΦ) Νικόλαος Νιόπας, Τμηματάρχης Γενικής 

Διαχείρισης, ηλεκτρονική διεύθυνση: sfa-gdf@army.gr, τηλ. 2107236360 (εσωτ. 

107), φαξ: 2107236394. 

 

     Ανχης (ΥΦ) Εμμανουήλ Χαλιάσος 

Ακριβές Αντίγραφο  Διευθυντής 

 

 

 

 

Τχης (ΥΦ) Νικόλαος Νιόπας 

Τμηματάρχης Γενικής Δχσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Γενικοί - Ειδικοί Όροι Συνοπτικού Διαγωνισμού Με Ενσφράγιστες Προσφορές 

για την Ανάδειξη Φαρμακαποθήκης για την Κάλυψη Αναγκών σε Φαρμακευτικά 

Είδη των Υποκαταστημάτων του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών στο Ν. Αττικής 

«Β» Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

Αποδέκτες για Ενέργεια 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αποδέκτες για Πληροφορία 

ΓΕΣ/ΔΥΓ/4ο  

ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ 

ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2ο  

ΣΦΑ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
 ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 12 Μαρ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΤΟ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο Ανάθεσης 

 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην ανάδειξη 
φαρµακαποθήκης (προμηθευτή) που θα προμηθεύει το Στρατιωτικό Φαρμακείο 
Αθηνών (Αναθέτουσα Αρχή) με φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα και συναφή είδη, 
µε κριτήριο αποκλειστικά την υψηλότερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση επί της 
εκάστοτε ισχύουσας χονδρικής τιµής του δελτίου τιµών της επίσηµης κρατικής 
διατίµησης φαρµάκων. 

 2. Η συνολική αξία των υπό προμήθεια φαρμακευτικών ειδών 
δεν θα υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) ετησίως, µη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, 
µε έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα 
μονομερούς παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης για έξι (6) μήνες και 
για επιπλέον έξι (6) μήνες µε κοινή συναίνεση των συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διενέργεια Διαγωνισµού 

   1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 05 Απριλίου 2019 ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 σύµφωνα µε το Ν.4412/2016, από την αρµόδια 
επιτροπή του ΣΦΑ. Τόπος υποβολής προσφοράς: Στρατιωτικό Φαρμακείο 
Αθηνών, Μονής Πετράκη 12 Αθήνα τκ11521, τηλ: 2107236360, φαξ: 
2107236394, ηλεκτρονική διεύθυνση: sfa@army.gr. 

2. Υποβολή προσφορών στο ΣΦΑ/ Επιτροπή Διαγωνισμού, µε 
προθεσμία υποβολής προσφορών την 04 Απριλίου 2019, ηµέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:00. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
Δικαιούµενοι Συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που προβλέπονται από το Ν.4412/2016, άρθρο 25. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

  1. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 
(δικαιολογητικά συμμετοχής - οικονοµική προσφορά), υποβάλλονται ή 
αποστέλλονται σύµφωνα µε τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/2016, στην Ελληνική 
γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο πριν από την εκπνοή της καταληκτικής 
ημερομηνίας.  

  2. Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 

   α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

   β. Η επωνυµία της Αναθέτουσας Αρχής (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ). 

   γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

   δ. Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών. 

   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

  3. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

   α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, 
επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στο άρθρο 93 του Ν.4412/16. 

   β. Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, 
επί ποινής απόρριψης, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/16. 

  4. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

  5. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε, ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας 
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

  6. Προσφορά υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους ουσιώδεις όρους 
συµφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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  7. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους µε τους εξής 
τρόπους: 

   α. Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου 
εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

   β. Αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή 
ιδιωτικό ταχυδροµείο στην έδρα της Υπηρεσίας ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

  8. Οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη (αριθµό 
πρωτοκόλλου), µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 
στην Υπηρεσία (ΣΦΑ/Επιτροπή Διαγωνισμού) µέχρι την προθεσµία 
υποβολής προσφορών. 

  9. Οι προσφορές που περιέρχονται στο ΣΦΑ εκπρόθεσµα, δηλαδή µετά 
την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής προσφορών, δεν λαµβάνονται υπόψη, 
έστω και αν ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη 
φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόµενο των 
φακέλων που τη συνοδεύουν. 

  10. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και 
υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και να απαιτεί τα πιστοποιητικά, τις 
βεβαιώσεις και τα αποδεικτικά µέσα που αναφέρονται στο Ν.4412/2016, άρθρα 
80 και 82, ως απόδειξη της µη ύπαρξης λόγων αποκλεισµού. 

  11. Οι προσφορές υποβάλλονται: 

   α. Στην Ελληνική γλώσσα. 

   β. Υποχρεωτικά µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη και φέρουν συνεχόµενη αρίθµηση κατά φύλλο. 

   γ. ∆ακτυλογραφηµένες, χωρίς ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και 
διορθώσεις. 

  12. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, 
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των 
προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  13. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε 
κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

  14. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις διευκρινίσεις ή 
συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους 
(µέσω fax ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναφέροντας το θέµα τον αριθµό 
της ∆ιακήρυξης) εντός του νοµίµου διαστήµατος και εφόσον έχουν παρασχεθεί 
έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e- mail). 

  15. Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η 
ενηµέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος 
δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις 
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εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της 
Αναθέτουσας Αρχής. Οι παρεχόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις 
δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της διακήρυξης. 

  16. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για τον 
διαγωνισµό από το ΣΦΑ/Γενική Διαχείριση, τηλ: 2107236360 (εσωτ. 107), φαξ: 
2107236394, ηλεκτρονική διεύθυνση: sfa@army.gr. 

  17. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως 
συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών. 

 

Άρθρο 5ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

  1. Οι προσφορές θα έχουν ισχύ και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 
χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

  2. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον παραπάνω, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

  3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή και γίνει αποδεκτό από τον προσφέροντα, για χρονικό 
διάστημα μέχρι δώδεκα μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Άρθρο 6ο 

Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

  1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα εξής δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
παρακάτω: 

   α. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), βάσει 
της υπ’ αριθμ. 158/2016 Απόφασης (ΦΕΚ 3698/Β΄/16 Νοε 2016) και σύμφωνα με 
το υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Α», όπου αναγράφονται 
και δηλώνονται στα αντίστοιχα πεδία, όλα τα σχετικά σε αυτά στοιχεία, όπως 
ενδεικτικά: 

    (1) Τα στοιχεία τους (Μέρος ΙI). 

    (2) Δήλωση της αποδοχής πλήρως και ανεπιφύλακτα όλων 
των όρων της παρούσας διακήρυξης (Μέρος VI). 

    (3) Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

     (α) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που καταγράφονται στο ν.4412/2016, 
άρθρο 73, παρ.1, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία 
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων κλπ (Μέρος ΙΙI). 

     (β) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους βάσει 
του ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.2, οι οποίες αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
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ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, καθώς και τις φορολογικές υποχρεώσεις 
τους (Μέρος ΙΙI). 

     (γ) Δεν τελούν σε κάποιες από τις καταστάσεις που 
καταγράφονται στο ν.4412/2016, άρθρο 73, παρ.4, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
αθέτηση υποχρεώσεων του Ν.4412/2016, άρθρο 18, παρ.2, τέλεση υπό 
πτώχευση, υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή/δικαστήριο, υπαγωγή σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
σύναψη συμφωνιών με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού κλπ (Μέρος ΙΙI). 

     (δ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 
σύμφωνα με το ν.4412/2016, άρθρο 75, παρ.2 (Μέρος ΙΙ). 

    (4) Δήλωση ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη 
και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου της 
διακήρυξης και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της αξιολόγησης των 
προσφορών και των κριτηρίων ανάθεσης της προμήθειας, καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού και αποδεικτικού ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 80 κ.α. (Μέρος VI). 

    (5) Δήλωση ότι: 

     (α) Η προσφορά τους έχει ισχύ για εξήντα (60) ημερολο-
γιακές ημέρες, με έναρξη από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού (Μέρος VI). 

     (β) Δεν θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο 
αντιπρόσωπο του, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας 
του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73 
(Μέρος VI). 

    (6) Στοιχεία εκπροσώπησης, για τους εκπροσώπους τους, 
στους οποίους παρέχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν τον προσφέροντα για 
τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και να υπογράφουν κάθε σχετικό 
έγγραφο (Μέρος ΙΙ). 

    (7) Δήλωση ότι: 

     (α) Δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Μέρος VI). 

     (β) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο 
των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς 
το Δημόσιο τομέα (Μέρος VI). 

     (γ) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία (Μέρος VI). 

   β. Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος. 

   γ. Τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με 
τους ειδικούς όρους της παρούσας. 

  2. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα 
απορρίπτονται. 

 

ΑΔΑ: 6ΨΥ56-4ΝΣ



19PROC004598184 2019-03-12 

Α-6 
 

 

 

 

Άρθρο 7ο 

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» - Προσφερόμενες Τιμές 

  1. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα 
(πρωτότυπο - αντίγραφο) επί ποινής απόρριψης. 

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

  3. Οι προμηθευτές θα πρέπει να συντάξουν την οικονομική προσφορά 
(έκπτωση επί της εκατό (%) επί της εκάστοτε ισχύουσας χονδρικής τιμής του 
δελτίου τιμών της επίσημης κρατικής διατίμησης φαρμάκων), λαμβάνοντας 
υπόψη και τις διατάξεις των ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων. 

  4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδε-
κτες. 

  5. Εναλλακτικές προσφορές κρίνονται απαράδεκτες. 

  6. Οι οικονομικές προσφορές, επί ποινής απόρριψης, δεν πρέπει να 
έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Ισότιμες και Ισοδύναμες Προσφορές 

  Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην 
περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών 
φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τεχνικοί Όροι 

  1. Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα πρέπει να πληρούν τους όρους της 
φαρμακευτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. 

  2. Τα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να κυκλοφορούν νόμιμα στην 
Ελλάδα και να είναι όμοια με αυτά του ελεύθερου εμπορίου. Επιπλέον, δεν 
πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ». 

  3. Τα προϊόντα που θα παραδίδονται πρέπει να είναι πρόσφατης 
παρασκευής και η ημερομηνία λήξης τους τουλάχιστον ένα (1) χρόνο μετά από 
την παράδοση. 

  4. Ο προμηθευτής υποχρεούται, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας 
κυκλοφορίας κάποιου προϊόντος, να δεχθεί την επιστροφή του και να εκδώσει 
πιστωτικό τιμολόγιο. Επίσης, υποχρεούται να κάνει αποδεκτή την επιστροφή 
φαρμάκων που έληξαν ή λήγουν στο τρέχον εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296Α/2003), στη χονδρική τιμή 
κτήσης. Επιπλέον, ο προμηθευτής υποχρεούται, με τη λήξη της παρούσης, να 
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παραλάβει όλες τις ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που λήγουν το 
τρέχον και το επόμενο εξάμηνο. 

  5. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση κατά την οποία 
παρατηρηθεί αλλοίωση σε κάποιο εμπόρευμα, να αντικαταστήσει όλη την 
αλλοιωθείσα ποσότητα με άλλη που πληροί τους όρους κυκλοφορίας. 

  6. Η αξία των φαρμάκων που θα προμηθεύεται το Στρατιωτικό 
Φαρμακείο Αθηνών από τον προμηθευτή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) ετησίως, μη συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 10ο 

Εγγυήσεις 

  1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από 
επίσημη μετάφραση, άλλιως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση 
προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε 
ευρώ (€). 

  2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: 

   α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα 
υπογραφεί, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος vα καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, επί του 
συνολικού συμβατικού αντικειμένου, η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή 
του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

   β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 
δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό χρόνο διάρκειας της σύμβασης. 

   γ. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο με την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου μετά 
τη λήξη της σύμβασης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Απόρριψη Προσφορών 

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

οποιοδήποτε λόγο ο οποίος συνιστά παράβαση/απόκλιση από τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης και το Ν4412/2016, ιδίως τα άρθρα 92 έως 100 και 102 
έως 104, όπως ενδεικτικά, προσφορά: 

   α. Η οποία περιήλθε στο Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών 
εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την προθεσμία υποβολής προσφορών. 

ΑΔΑ: 6ΨΥ56-4ΝΣ



19PROC004598184 2019-03-12 

Α-8 
 

 

   β. Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 
αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά 
την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το Ν4412/2016, άρθρο 
102. 

   γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι 
αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το Ν4412/2016, άρθρο 102. 

   δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

   ε. Υπό αίρεση. 

   στ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

   ζ. Με χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ζητούμενο στη διακήρυξη. 

   η. Με χρόνο υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο από το 
ζητούμενο στη διακήρυξη. 

   θ. Με έκπτωση επί τις εκατό (%) που έχει ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες ή διορθώσεις. 

   ι. Με χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης μικρότερο από 
τον καθορισμένο στη διακήρυξη. 

   ια. Η οποία περιέχει οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σε 
οποιοδήποτε μη επιτρεπτό σημείο της προσφοράς, όπως στα έγγραφα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής κλπ. 

   ιβ. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο που απορρέει από την παρούσα 
διακήρυξη και το Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 

  1. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τους όρους του διαγωνισμού. 

  2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, παρουσία των 
προσελθόντων εκείνων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. 

  3. Προσφορές που αποστέλλονται και περιέρχονται στο Στρατιωτικό 
Φαρμακείο Αθηνών εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 
δικαιούχους ως εκπρόθεσμες. 

  4. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

   α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συμμετοχής. Μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
επιτροπή οι φάκελοι και όλα τα δικαιολογητικά. 
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   β. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών, η 
Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, 
καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 

   γ. Στη συνέχεια, στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. 

   δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές 
δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

  5. Όσοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, 
καθώς και των εκπτώσεων επί τις εκατό (%) που προσφέρθηκαν. 

  6. Η υποβολή ή πρόκριση μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 
για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, 
χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δύναται να 
ακυρώσει οριστικά ή να επαναλάβει τη διαγωνιστική διαδικασία, όπως ενδεικτικά 
σε περιπτώσεις ασύμφορων τιμών, μη ύπαρξης συγκριτικού αρχείου τιμών, προς 
επιδίωξη ευρύτερης συμμετοχής και ανταγωνισμού, με σκοπό την επίτευξη 
ικανοποιητικών τιμών και προάσπισης των συμφερόντων του Δημοσίου κλπ, 
σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 106. 

  7. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
μέριμνα αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, άρθρο 127. 

 

Άρθρο 13ο 

Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

   Το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή της Επιτροπής Διαγωνισμού, μπορεί να αποφασίσει είτε την 
κατακύρωση είτε την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Ματαίωση - Επανάληψη Διαγωνισμού 

  1. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει σύμφωνα με το 
Ν.4412/2016, άρθρο 106, τη διακοπή, μετάθεση, ματαίωση ή ακύρωση του 
διαγωνισμού: 

   α. Αν η διαδικασία αποβεί άγονη. 

   β. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης. 

   γ. Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 
διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού 
αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή. 
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   δ. Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 
σύμβασης. 

   ε. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί μη συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη. 

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

   ζ. Για λοιπούς λόγους που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

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

  3. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα ν’ αποφασίσει, παράλληλα με τη 
ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

   α. Την επανάληψη ολόκληρης της διαδικασίας ή οποιασδήποτε 
φάσης αυτής, με τροποποίηση ή μη των όρων της. 

   β. Την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 και 32, του 
Ν.4412/2016, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

  1. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση από την Υπηρεσία ο προμηθευτής στον 
οποίο κατακυρώνεται ο διαγωνισμός πρέπει να παραδώσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά των άρθρων 80 και 82 του Ν.4412/2016, από τα οποία 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 
του Ν.4412/2016 και η πλήρωση των κατά περίπτωση ζητούμενων από τη 
διακήρυξη απαιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016. 
Αναλυτικά: 

   α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως ποινικού μητρώου, 
σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ.2, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016, 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 73, του 
Ν.4412/2016. Το εν λόγω απόσπασμα υποχρεούνται να προσκομίζουν και τα 
πρόσωπα τα οποία είναι μέλη διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
προμηθευτή ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτόν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73. 

   β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, 
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής 
τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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   γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα 
παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

   δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά 
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

   ε. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης 
του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

   στ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας και σε αντιστοιχία με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

  2. Τα δικαιολογητικά /αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Ενστάσεις-Προσφυγές 

  1. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

  2. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών. 

  3. Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η 
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

  4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. 

  5. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης με τηλεομοιοτυπία (fax) από τους 
προμηθευτές, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη, παρά μόνο εάν επακολουθήσει η 
υποβολή του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως, σύμφωνα με την 
υπ’αριθμ. 528/23-8-1999/Γνωμοδότηση του προέδρου ΝΣΚ και την Αρ. Πρωτ. 
Π1/4880/15-9-1999/Υπουργείο Ανάπτυξης/ ΓΓΕ / ΓΔΚΤ /ΔΠΠ. 

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

  7. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας 
δέκα ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 

  8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως προδικαστική 
προσφυγή κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω 
όρους. 

Άρθρο 17ο 

Παράδοση - Παραλαβή υλικών 

  1. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται καθημερινά, ανάλογα με τις 
ανάγκες του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, κατόπιν γραπτής εντολής 
προμήθειας. Η παραγγελία θα δίδεται στις 8:00 ή στις 14:00 και τα εμπορεύματα 
θα παραδίδονται έως τις 12:30 της ίδιας ημέρας ή 10:00 της επομένης αντίστοιχα. 

  2. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται με κατάλληλη συσκευασία, 
για την αποφυγή φθορών κατά τη διακίνησή τους. 

  3. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του Στρατιωτικού 
Φαρμακείου Αθηνών (Μονής Πετράκη 12, Αθήνα) ή στο υποκατάστημά του στο 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Λεωφ. Μεσογείων 227-331, Χολαργός) ή στο 
υποκατάστημά του στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Λεωφ. 
Κανελλοπούλου Παναγιώτη 1, Αθήνα), με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 
προμηθευτή. Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

  4. Ο έλεγχος της ποιότητας και η ποσοτική παραλαβή των προϊόντων 
θα γίνεται από προσωπικό του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, παρουσία του 
προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

  5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί πλήρως τις παραγγελίες του 
Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών όσον αφορά το είδος και τις ποσότητες των 
προϊόντων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τυχόν έλλειψη προϊόντων 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή και δεν είναι γενική, αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος και λύεται η σύμβαση. 

 

Άρθρο 18ο 

Πληρωμή - Δικαιολογητικά - Κρατήσεις - Απαλλαγές 

  1. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), σύμφωνα με αυτά που ορίζονται 
στην κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας, με απ’ ευθείας πληρωμή του 
προμηθευτή από τη Διαχείριση Χρηματικού του Στρατιωτικού Φαρμακείου 
Αθηνών και με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   α. Τιμολόγιο επί πιστώσει του προμηθευτή. 

   β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων 
από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 
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   γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον φορέα κύριας 
ασφάλισης του προμηθευτή, εφόσον η ετήσια αξία των αγορών υπερβαίνει το 
ποσό των 3.000€. 

   δ. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τα ακριβή στοιχεία του 
τραπεζικού λογαριασμού (οπωσδήποτε ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN) 
στον οποίο επιθυμεί να κατατίθενται οι απαιτήσεις του και με την οποία θα 
αναλαμβάνει τυχόν προμήθειες εισερχόμενων εμβασμάτων σύμφωνα με την 
ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της τράπεζάς του. 

   ε. Παραστατικό της τράπεζας με το οποίο θα εξακριβώνονται τα 
απαιτούμενα στοιχεία (αριθμός λογαριασμού και επωνυμία δικαιούχου). 

  2. Η εξόφληση θα γίνεται συγκεντρωτικά ανά μήνα και σε διάστημα 
μέχρι δύο (2) μηνών από της εκδόσεως του πρώτου τιμολογίου του μήνα για το 
οποίο πρέπει να πληρωθεί ο προμηθευτής. 

  3. Ο προμηθευτής υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4172/2013 σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί της 
καθαρής αξίας. 

  4. Το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών απαλλάσσεται από τις κρατήσεις 
υπέρ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

 

Άρθρο 19ο 

Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

  1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, σε περίπτωση που: 

   α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτούνται για την κατακύρωση. 

   β. Δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα για την κατακύρωση 
δικαιολογητικά. 

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

  2. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία 
που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 

  3. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά. 

  4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 203 του Ν.4412/2016 

  5. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
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   α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 

   β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

  6. Αν ο προμηθευτής φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 
συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της 
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

  7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/2016, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος του 
Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

 

 

 

Άρθρο 20ο 

Ανωτέρα Βία 

  1. Αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση. 

  2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 
που συνιστούν ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 21ο 

Ειδικοί - Λοιποί Όροι 

  1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της Σύμβασης. 

  2. Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα διακήρυξη και όλες οι 
λεπτομέρειες για την καλή εκτέλεση της προμήθειας, διέπονται από τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου. 

 

 Τχης (ΥΦ) Χρήστος Δημητρίου 
Ακριβές Αντίγραφο               Υποδιευθυντής 

 
 
 

 

Τχης (ΥΦ) Νικόλαος Νιόπας  
Τμηματάρχης Γενικής Διαχείρισης  
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1»    Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
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       ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ  
       ΑΘΗΝΩΝ 
       ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
       12 Μαρ 19 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi 
και τη διαδικασία ανάθεσης 

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι 
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Μονής Πετράκη 12, Αθήνα, τκ 11521 
Τηλ: 2107236360 
Fax: 2107236394 
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΧΗΣ (ΥΦ) Νικόλαος Νιόπας 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sfa@army.gr 
 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Ανάδειξη φαρμακαποθήκης που θα προμηθεύει το Στρατιωτικό Φαρμακείο 
Αθηνών με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και συναφή είδη, με κριτήριο 
αποκλειστικά την υψηλότερη επί τοις εκατό (%) έκπτωση επί της εκάστοτε 
ισχύουσας χονδρικής τιμής του δελτίου τιμών της επίσημης κρατικής διατίμησης 
φαρμάκων.  
Κωδικός CPV: 33600000-6. 
 

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

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
 

Απάντηση: 
 

Πλήρης Επωνυμία: 
 

 

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

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
 

 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ 
μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii : 
 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός 
φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 
επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 
διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. 
βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής); 
 

[    ] Ναι [    ] Όχι [    ] Άνευ αντικειμένου 
 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β 
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ 
του παρόντος μέρους, συμπληρώστε 
το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 
κάθε περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
 
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και 
τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε διαδικτυακή διεύθυνση, 
αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων: 
 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα 
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv: 
 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ) [    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [    ] Ναι [    ] Όχι 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης από κοινού με άλλουςv; 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα…): 
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β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού 

φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης: 
 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
 

 

Τηλέφωνο: 
 

 

Ηλ. ταχυδρομείο: 
 

 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον 
σκοπό…): 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

Στήριξη: Απάντηση:  

Ο οικονομικός φορέας 
στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων 
οικονομικών φορέων 
προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται 
στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που 
καθορίζονται στο 
μέρος V κατωτέρω; 

[    ]Ναι [    ]Όχι 
 

 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις 
πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 
μέρους και σύμφωνα με το 
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 
δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών. 
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης 
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 
που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης. 
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή 
ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 
από τους οικονομικούς 
φορείς. 
 

 

 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; Εάν ναι παραθέστε 
κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της 
σύμβασης που θα αναλάβουν:   

[]Ναι []Όχι 
 
 […] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

  

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για 
έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από 
τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο 
ή τους λόγους της καταδίκης, 
Ημερομηνία: 
σημείο-(-α): 
λόγος(-οι): 
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει 
καταδικαστεί [ ]· 
 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xvii; 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxviii: 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxix, στην Ελλάδα και στη 
χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[    ] Ναι [    ] Όχι 

 
 
Εάν όχι αναφέρετε: 
 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσμευτική; 
 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής 
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας 
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού: 
 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
 
 
 
 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε 

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α) 
 
 
β) 
 
γ. 
 
 
1) [    ] Ναι [    ] Όχι 
 
-[    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ.2) 
 
 
 
 
δ) [    ] Ναι [    ] Όχι 

 
α) 
 
 
β) 
 
γ. 
 
 
1) [    ] Ναι [    ] Όχι 
 
-[    ] Ναι [    ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
γ.2) 
 
 
 
 
δ) [    ] Ναι [    ] Όχι 
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δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους xx ; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά 
την καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων xxi : 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxii; 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού 
του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiii : 
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 
 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός 
φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και 
των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxiv 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων: 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxv; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

[     ] Ναι [     ] Όχι 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 

[     ] Ναι [     ] Όχι 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντωνxxvi, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
 
 Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[     ] Ναι [     ] Όχι 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο 
τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασηςxxvii;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxviii κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
μέτρα που λήφθηκαν: 
 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[     ] Ναι [     ] Όχι 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, 
 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

[     ] Ναι [     ] Όχι 
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του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης 
ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 

µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
 

Α: Καταλληλότητα 

Καταλληλότητα: Απάντηση 

1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασήςxxx του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 
Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια 

Απάντηση: 

Όσον αφορά τις λοιπές οικονοµικές 
ή χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις, οι 
οποίες (ενδέχεται να) έχουν 
προσδιοριστεί στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας 
δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που 
ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης, διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 
ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 
αναφοράς των εγγράφων: 

 

 
Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1β) Μόνο για δηµόσιες συµβάσεις 
προµηθειών και δηµόσιες συµβάσεις 
υπηρεσιών: 

Περιγραφή ποσά ηµεροµηνίες παραλήπτες 
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Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxxi, ο οικονοµικός φορέας 
έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες 
του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Αριθµός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ηµεροµηνίες και τους παραλήπτες 
δηµόσιους ή ιδιωτικούςxxxii: 

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων 
διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή 
τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα µε τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
 

α) 
 
 

 
 
 

β) 

 
Μέρος V: Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 
Ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι: 
α. Αποδέχοµαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 
β. Τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV 

ανωτέρω, καθώς και στα υπόλοιπα έγγραφα της υποβληθείσας Προσφοράς είναι 
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
ψευδών δηλώσεων.  

γ. Η υποβληθείσα προσφορά έχει ισχύ για εκατόν ογδόντα (180) 
ηµερολογιακές ηµέρες, µε έναρξη από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 

δ. ∆εν θα χρησιµοποιηθεί σαν άµεσος ή έµµεσος 
αντιπρόσωπος, µόνιµος ή σε εφεδρεία Αξκός των τριών κλάδων των Ενόπλων 
∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας 
του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ν.1400/73. 

ε. Αποδέχοµαι την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από 
αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 

στ. ∆εν µου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από 
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

ζ. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των 
συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το 
∆ηµόσιο τοµέα. 

η. Τα προσφερόµενα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα είναι 
σύµφωνα µε τους όρους της φαρµακευτικής νοµοθεσίας στην Ελλάδα. 

θ. Σε περίπτωση που αναδειχθώ πλειοδότης, αναλαµβάνω τα 
έξοδα των εκ του νόµου απαραιτήτων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης (άρθρο 46 
του Ν.3801/2009). 

ι. Είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxv, εκτός εάν : 

(1) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη 
δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε 
εθνικήβάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν.(Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση 
για την εν λόγω πρόσβαση). 

(2) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην 
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. (Στις περιπτώσεις επαναληπτικών 
διαγωνισµών απαιτείται η εκ νέου αποστολή δικαιολογητικών/εγγράφων, 
καθόσον το σύνολο των εγγράφων του αρχικού διαγωνισµού αποστέλλονται στις 
αρµόδιες Ελεγκτικές Αρχές και δεν βρίσκονται στην κατοχή της Αναθέτουσας 
Αρχής). 

 
ια. ∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο Γραφείο Προμηθειών 

και τις Προϊστάµενες αυτού Αρχές, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς της παρούσας 
∆ιακήρυξης, µε αντικείµενο την ανάδειξη φαρµακαποθήκης που θα προµηθεύει 
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στο Στρατιωτικό Φαρµακείο Αθηνών (Σ.Φ.Α.) / Κεντρικό Κατάστημα με έδρα την 
Αθήνα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα και συναφή είδη. 

 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): 
 
 
 
 
 
 
 

 
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες 

(οι) της (του) μίας(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
 ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές 

χρειάζεται.         iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό  
των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Πολύ μικρή επιχείρηση: 
επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας  ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 
ευρώ. Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους 
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι 
ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους 
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή 
το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην 
πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά 

τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με 
την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό για επιτακτικούς  λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

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

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

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

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την 
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προστασία των οικονοµικών  συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, 
σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.  

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της  
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής 
και άλλες διατάξεις.". 

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

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
Xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη 

συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει 
χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν 
διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να 
καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

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

xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό 
αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 
μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 
οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή 
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 
xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

                               xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη 
διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010. 
                               xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.            
                               xxvii Πρβλ άρθρο 48.  
                               xxviii Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 
73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7). 
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                              xxix Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα 
εκατομμύριο 
(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10. 
                             xxx Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 
απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα αυτό. 
                             xxxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να 
επιτρέπουν την 
τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
                            xxxii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
                           xxxiii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν 
ανήκουν άμεσα 
στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται 
χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 
                            xxxiv Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον 
αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
                           xxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
 

 Τχης (ΥΦ) Χρήστος Δημητρίου 
Ακριβές Αντίγραφο                Υποδιευθυντής 

 
 
 

 

Τχης (ΥΦ) Νικόλαος Νιόπας  
Τμηματάρχης Γενικής Διαχείρισης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

ΑΔΑ: 6ΨΥ56-4ΝΣ



19PROC004598184 2019-03-12 

./. 

 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
 ΑΘΗΝΩΝ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 12 Μαρ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2019 
 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.       

 
  

Στην Αθήνα σήμερα την …….του μήνα …..του έτους 2019 ημέρα ……. 
και ώρα ….. στο γραφείο του Διευθυντή του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών 
(ΣΦΑ) που εδρεύει στο χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) επί της οδού Μονής Πετράκη 12, Αθήνα, τκ 11521, οι 
υπογεγραμμένοι, αφενός ο ……………………., Διευθυντής του ΣΦΑ, ενεργών ως 
εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 
Φ.600.163/6/110130/Σ.1675/08 Φεβ 19/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2ο διαταγής, 
αποκαλούμενος στο εξής «αγοραστής» και αφετέρου ο κ.             του           , 
κάτοικος        , κάτοχος του υπ’ αριθμ.            δελτίου ταυτότητας, ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………., με βάση το ισχύον 
παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας, αποκαλούμενος στο εξής 
«προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείμενο Σύμβασης - Χρονική Διάρκεια 
 

Ο αγοραστής» με βάση τη ………………… (κατακυρωτική Δγη), αναθέτει 
στον προμηθευτή την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και ειδών 
φαρμακείου στις εκάστοτε αναγκαίες ποσότητες, για την κάλυψη των αναγκών 
του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών στο Ν. Αττικής, με ……. επί τοις εκατό (%) 
ποσοστό έκπτωσης επί της χονδρικής τιμής της ισχύουσας κρατικής διατίμησης 
φαρμάκων. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, με έναρξη 
την ……… και λήξη την ……….. Το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών διατηρεί το 
δικαίωμα για μονομερή παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης για έξι (6) 
μήνες , και για επιπλέον έξι (6) μήνες με κοινή συναίνεση των συμβαλλομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο  

Παράδοση – Παραλαβή 
 

1.  Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται καθημερινά, ανάλογα με τις 
ανάγκες του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, κατόπιν γραπτής εντολής 
προμήθειας. Η παραγγελία θα δίδεται στις 8:00 ή στις 14:00 και τα εμπορεύματα 
θα παραδίδονται έως τις 12:30 της ίδιας ημέρας ή 10:00 της επομένης αντίστοιχα. 

2.  Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται με κατάλληλη συσκευασία, 
για την αποφυγή φθορών κατά τη διακίνησή τους. 

3.  Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα του Στρατιωτικού 
Φαρμακείου Αθηνών (Μονής Πετράκη 12, Αθήνα) ή στο υποκατάστημά του στο 
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Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Λεωφ. Μεσογείων 227-331, Χολαργός) ή στο 
υποκατάστημά του στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Λεωφ. 
Κανελλοπούλου Παναγιώτη 1, Αθήνα), με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του 
προμηθευτή. Τα υλικά θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα παραστατικά. 

4.  Ο έλεγχος της ποιότητας και η ποσοτική παραλαβή των προϊόντων 
θα γίνεται από προσωπικό του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, παρουσία του 
προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελεί πλήρως τις παραγγελίες του 
Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών όσον αφορά το είδος και τις ποσότητες των 
προϊόντων. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τυχόν έλλειψη προϊόντων 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή και δεν είναι γενική, αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος και λύεται η σύμβαση. 

6.  Ο αγοραστής δεν υποχρεούται να προβεί σε παραγγελίες συγκεκρι-
μένης αξίας, ούτε δεσμεύεται για την αποκλειστική προμήθεια συγκεκριμένων 
ειδών από τον προμηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τεχνικοί Όροι 
 

1.  Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα πρέπει να πληρούν τους όρους 
της φαρμακευτικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα φαρμακευτικά 
προϊόντα πρέπει να κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελλάδα και να είναι όμοια με αυτά 
του ελεύθερου εμπορίου . 

2. Τα προϊόντα που θα παραδίδονται πρέπει να είναι πρόσφατης 
παρασκευής και η ημερομηνία λήξης τους τουλάχιστον ένα (1) χρόνο μετά από 
την παράδοση.. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας 
κυκλοφορίας κάποιου προϊόντος, να δεχθεί την επιστροφή του και να εκδώσει 
πιστωτικό τιμολόγιο. Επίσης, υποχρεούται να κάνει αποδεκτή την επιστροφή 
φαρμάκων που έληξαν ή λήγουν στο τρέχον εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296Α/2003), στη χονδρική τιμή 
κτήσης. Επιπλέον, ο προμηθευτής υποχρεούται, με τη λήξη της σύμβασης, να 
παραλάβει όλες τις ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που λήγουν το 
τρέχον και το επόμενο εξάμηνο.  

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση κατά την οποία 
παρατηρηθεί αλλοίωση σε κάποιο εμπόρευμα, να αντικαταστήσει όλη την 
αλλοιωθείσα ποσότητα με άλλη που πληροί τους όρους κυκλοφορίας . 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Πληρωμή - Δικαιολογητικά – Κρατήσεις - Απαλλαγές 
 

1.  Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), σύμφωνα με αυτά που 
ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας, με απ’ ευθείας πληρωμή 
του προμηθευτή από τη Διαχείριση Χρηματικού του Στρατιωτικού Φαρμακείου 
Αθηνών και με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Τιμολόγιο επί πιστώσει του προμηθευτή. 
β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από 

φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 
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γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον φορέα κύριας 
ασφάλισης του προμηθευτή, εφόσον η ετήσια αξία των αγορών υπερβαίνει το 
ποσό των 3.000€. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τα ακριβή στοιχεία του 
τραπεζικού λογαριασμού (οπωσδήποτε ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN) 
στον οποίο επιθυμεί να κατατίθενται οι απαιτήσεις του και με την οποία θα 
αναλαμβάνει τυχόν προμήθειες εισερχόμενων εμβασμάτων σύμφωνα με την 
ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της τράπεζάς του. 

ε. Παραστατικό της τράπεζας με το οποίο θα εξακριβώνονται τα 
απαιτούμενα στοιχεία (αριθμός λογαριασμού και επωνυμία δικαιούχου). 

2. Η εξόφληση θα γίνεται συγκεντρωτικά ανά μήνα και σε διάστημα 
μέχρι δύο (2) μηνών από της εκδόσεως του πρώτου τιμολογίου του μήνα για το 
οποίο πρέπει να πληρωθεί ο προμηθευτής. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4172/2013 σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί της 
καθαρής αξίας. 

4. Το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών απαλλάσσεται από τις 
κρατήσεις υπέρ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Απόρριψη και Αντικατάσταση 
 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή του συνόλου των 
υπό παραλαβή ειδών της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, μέσα 
σε πέντε (5) εργάσιμες ή ημερολογιακές ημέρες, να αντικαταστήσει την ποσότητα 
που απορρίφθηκε με άλλη που να ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσης.  
Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με μέριμνα και 
δαπάνη του, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ή ημερολογιακές ημέρες από την 
προσκόμιση των νέων ειδών, χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης για την αιτία 
αυτή. 

2. Για το επιπλέον χρονικό διάστημα που απαιτείται, αφότου έληξε ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης, ο προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και 
υπόκειται  στις κυρώσεις, που προβλέπονται από την παρούσα. 

3. Αν τελικά ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 
προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 
οριστικά ή με την προσκόμιση ισόποσου πιστωτικού τιμολογίου. Στην περίπτωση 
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 
ή αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 
παραλαβής της νέας ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η 
παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν έχει παραλάβει την 
απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή 
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
Κήρυξη Προμηθευτή ως Έκπτωτου – Κυρώσεις 

 
1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα υλικά, που 

ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται στην παρούσα 
σύμβαση ή σε περίπτωση απόρριψης των υλικών και μη αντικατάστασης τους 
μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε 
όρου της σύμβασης αυτής, ο αγοραστής δύναται κατά την απόλυτη κρίση του να 
κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή με απλή απόφαση. 

2. Η κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου έχει  τις παρακάτω 
συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά: 

α. Έκπτωση από την επ’ ονόματι του κατακύρωση και από κάθε 
δικαίωμα γενικά που απορρέει από αυτή. 

β. Κατάπτωση της εγγυοδοσίας 100% υπέρ ΜΤΣ. 
γ. Εφαρμογή κυρώσεων λόγω καθυστέρησης της παράδοσης, 

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 207 του Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Διαιτησία – Εκδίκαση Διαφορών 

 
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση 

διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 
ή την εφαρμογή της σύμβασης, ο αγοραστής και ο προμηθευτής καταβάλλουν 
κατ’ αρχάς κάθε προσπάθεια επίλυσής τους στο πλαίσιο των κανόνων καλής 
πίστης, των χρηστών συναλλακτικών ηθών και της προστασίας του δημοσίου 
συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα καθ’ ύλη 
αρμόδια Δικαστήρια της πρωτεύουσας του κράτους (Αθηνών) κατά ρητή 
παρέκταση της κατά τόπους αρμοδιότητας που συμφωνείται με την παρούσα 
μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Εξαιρέσεις από την Επιβολή Κυρώσεων – Ανώτερη Βία 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία από την οποία προκαλείται αδυναμία παράδοσης μέσα στο 
συμβατικό χρόνο. 

2. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή. 
3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανώτερη βία υποχρεούται εντός 

είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβη το κατά την κρίση του 
περιστατικό ανωτέρας βίας, να το γνωστοποιήσει εγγράφως στον αγοραστή 
διαβιβάζοντας του παράλληλα και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
 

1. Ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης με αριθμό..……………., της……………… Τράπεζας, συνολικού 
ποσού ……….€.  
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2. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον προμηθευτή 
μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του και καθίσταται ανίσχυρη 
με την επιστροφή της στην Τράπεζα ή με βάση έγγραφη δήλωση του αγοραστή. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τελικές Διατάξεις 
 

1. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του, ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, 
επιτρέπεται, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών η 
τροποποίηση της αρχικής σύμβασης λαμβανομένων υπόψη  των όρων αυτής και 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 

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

3. Η σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο 
στηρίζεται,(διαπραγματεύσεις, προσφορές κλπ) εκτός από προφανή σφάλματα ή 
παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους. 

4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, 
φόρων, τελών κ.λ.π και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται επίδραση στην ποιότητα, 
στην τιμή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών. 

5. Οποιαδήποτε αλλαγή στις διατάξεις τιμολόγησης των φαρμάκων που 
αφορά στην παροχή ποσοστού έκπτωσης από τους προμηθευτές προς τα 
φαρμακεία, θα αποτελεί αιτία επαναδιαπραγμάτευσης με τον προμηθευτή, με 
σκοπό την τροποποίηση των όρων της σύμβασης σύμφωνα με τα ισχύοντα στο 
νέο νομικό πλαίσιο. 

6. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16. 
7. Αφού συντάχθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί και 

μετά την ανάγνωσή της υπεγράφη από τους συμβαλλόμενους. Από τα 
πρωτότυπα αυτά, ένα κρατήθηκε από το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών και ένα 
έλαβε ο προμηθευτής. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 

 
 

 Τχης (ΥΦ) Χρήστος Δημητρίου 
Ακριβές Αντίγραφο                Υποδιευθυντής 

 
 
 

 

Τχης (ΥΦ) Νικόλαος Νιόπας  
Τμηματάρχης Γενικής Διαχείρισης  
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