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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
 α.      Το Ν. 4407/1929 «Περί Συστάσεως Ταμείου Εθνικής Άμυνας» (A΄ 
316), όπως ισχύει. 
  β.     Το Π.Δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Ν.Π.Δ.Δ., προ-
μηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκ-
ποιήσεων κινητών πραγμάτων, ως και εκτελέσεων εργασιών» (Α΄ 212), όπως ισχύει. 
 γ.      Το Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών 
μισθώσεων», (Α΄ 30), όπως ισχύει.  
 δ.     Την ΥΑ Φ.914.2/Γ/1920/Σ.813/31-05-2007 «Καθορισμός της διαδι-
κασίας εκμισθώσεως ακινήτων ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ» (Β΄ 999), όπως ισχύει.   
 ε.     Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχω-
νεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», (Α΄ 74), όπως ισχύει. 

     στ.    Τη Φ.900/41/410160/Σ.1802/24 Ιουν 2015/ΓΕΣ/ΔΥΠΠΕ 
     ζ.    Την υπ’ αριθμ. «16»/15 Ιουν 2016/Απόφαση της Διοικητικής Επιτρο-

πής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) 
 

Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.) 
 

Διακηρύσσει 
 

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ο οποίος 
θα λάβει χώρα την 29-11-2018, στις 11 π.μ., στην έδρα του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, 

επί των οδών «Θαλού και Πιττακού 10, Αθήνα», 4ος Όροφος (Αίθουσα Κ. & Μ. Κο-
σμέτου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτατο μηνιαίο μίσθωμα) το ποσό 

των 
 
 

Πενηνταεννιά χιλιάδων και τετρακοσίων ευρώ/μήνα 
 (59.400 €/μήνα) 
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Γενικοί Όροι Διαγωνισμού 
 

Άρθρο 1.  

 
Γενικές Διατάξεις 

 

1.1    Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 

Ο διαγωνισμός αφορά στην εκμίσθωση, για χρονικό διάστημα πέντε (5) 
ετών, τριών (3) χώρων για χρήση τους ως τραπεζικών υποκαταστημάτων, καθώς και 
σαράντα οκτώ (48) χώρων εντός στρατοπέδων ανά την Επικράτεια, εμβαδού περί-
που 5τ.μ. έκαστος, με σκοπό την εγκατάσταση αυτόματων ταμειολογιστικών μηχα-
νών (ΑΤΜ). 

 
Πρόθεση του Ταμείου είναι να διατηρήσει, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, 

υψηλό επίπεδο διαφάνειας και ελεύθερου ανταγωνισμού, καθώς και να διασφαλίσει 
την ίση μεταχείριση μεταξύ των διαγωνιζομένων. 
 

1.2    Χώροι Εγκατάστασης και Λειτουργίας Τραπεζικών Υποκαταστημά-
των 
 

α. Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» (Αθήνα) επί της Λ. Μεσογείων αρ. 229-231 
εμβαδού 65,94 τ.μ. μετά αποθήκης 9 τ.μ.  
 

β. 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ) (Θεσ-
σαλονίκη) εμβαδού 42,80 τ.μ. 
 

γ. Δικαστήρια πρώην Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Αθήνα) ορισμένο 
στο σχετικό σχεδιάγραμμα του Παραρτήματος «Ι», του παρόντος. 
 

Οι ακριβείς περιγραφές των ως άνω χώρων, περιλαμβάνονται στις συνημ-
μένες κατόψεις του Παραρτήματος «I» της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο και απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
1.3    Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές - Automated Teller Machines 

(ATM). 
 
Χώροι εντός Στρατοπέδων, προς εγκατάσταση ΑΤΜ. 
 

α.        Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» κτίριο ΓΕΣ (Αθήνα)     (2 ΑΤΜ) 
β.        Στρατόπεδο «ΖΟΡΜΠΑ» ΑΣΔΥΣ (Αθήνα)            (1 ΑΤΜ) 
γ.        Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ» ΑΣΔΕΝ (Αθήνα)           (1 ΑΤΜ) 
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δ.        Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)  (Αθήνα)   (1 ΑΤΜ) 
ε.        Πρώην ΣΣΕ - Δικαστήρια (Αθήνα)                                         (4 ΑΤΜ) 

στ.        Στρατόπεδο «ΜΠΕΛΙΑ» 401 ΓΣΝA (Αθήνα)                                      (1 ΑΤΜ) 
ζ.       Στρατόπεδο «ΦΑΚΙΝΟΥ» 951 Τάγμα Στρατονομίας (Αθήνα)      (1 ΑΤΜ) 
η.       Στρατόπεδο «ΓΑΖΗ»Στρατοδικείο – Οικ. Υπηρ. – ΣΟΑ (Αθήνα)     (1 ΑΤΜ) 
θ.       Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ» ΕΚΕΜΣ (Αθήνα)                                     (1 ΑΤΜ) 
ι.        Στρατόπεδο «ΣΤΓΟΥ ΜΗΛΤΙΑΔΗ» ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ (Αττική)   (1 ΑΤΜ) 
ια.      Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ Γ. ΜΕΛΙΔΗ» ΚΕΤΘ (Αττική)                     (1 ΑΤΜ) 
ιβ.      Στρατόπεδο «ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ» Γ΄ΣΣ (Θεσσαλονίκη)                      (1 ΑΤΜ)                
ιγ.      Στρατόπεδο «ΙΑΤΡΟΥ ΦΩΚΑ» ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη)                 (1 ΑΤΜ) 
ιδ.      Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ» 424 ΓΣΝΕ (Θεσσαλονίκη)             (1ΑΤΜ) 
ιε.      Στρατόπεδο «ΠΛΑΣΤΗΡΑ» 1η Στρατιά (Λάρισα)                      (1 ΑΤΜ) 

ιστ.      Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ» ΙΜΠ (Βέροια)                             (1ΑΤΜ) 
ιζ.      Στρατόπεδο «ΣΧΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ» ΚΕΥΠ (Λαμία)                          (1 ΑΤΜ) 
ιη.      Στρατόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» ΣΜΥ (Τρίκαλα)                                  (1 ΑΤΜ) 
ιθ.      Στρατόπεδο «ΥΠΤΓΟΥ ΨΑΡΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» ΚΕΠΒ (Θήβα)  (1 ΑΤΜ) 
κ.       Στρατόπεδο «ΜΟΥΖΑΚΗ»   ΚΕΤΧ (Πάτρα)                                    (1 ΑΤΜ) 
κα.     Στρατόπεδο «ΣΧΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΑΒΑΚΗ»  ΚΕΕΜ (Σπάρτη)          (1 ΑΤΜ) 
κβ.     Στρατόπεδο «ΣΧΟΥ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» ΚΕΜΧ (Ναύπλιο)          (1 ΑΤΜ) 
κγ.     Στρατόπεδο «ΥΠΛΓΟΥ ΠΕΡΙΣΣΑΚΗ» 1η ΤΑΞ ΑΣ (Στεφανοβί-   
          κειο Μαγνησίας)                                                                             (1 ΑΤΜ) 
κδ.     Στρατόπεδο «ΕΠΧΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ» 34 Μ/Κ ΤΑΞ  (Δρημός Θεσ- 

σαλονίκης                                                                                   (2 ΑΤΜ) 
κε.     Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΑΤΣΑΝΗ» 1η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ  
         (ΛΑΦ Ρεντίνας) (Ρεντίνα)                                                               (1 ΑΤΜ) 

κστ.     Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» ΧΧΙV ΤΘΤ (Λιτόχωρο)     (1 ΑΤΜ) 
κζ.     Στρατόπεδο «ΚΡΑΛΛΗ» ΛΑΦ ΦΕΡΩΝ (Φέρες)     (1 ΑΤΜ) 
κη.     ΛΑΦ ΤΥΧΕΡΟΥ (Τυχερό) (1 ΑΤΜ) 
κθ.     Στρατόπεδο  «ΣΑΛΑΛΕ» Στρατιωτικό Πρατήριο (Χίος)    (1 ΑΤΜ) 
λ.       Στρατόπεδο  «ΤΧΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» Σχολή Πεζικού  
          (Χαλκίδα)                                                                               (1 ΑΤΜ) 
λα.     Στρατόπεδο «ΤΑΞΧΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» ΑΔΙΣΠΟ (Θεσσαλονίκη)  (1 ΑΤΜ) 
λβ.     Στρατόπεδο «ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ» Στρατιωτικό Πρατήριο (Ιωάννινα)  (1 ΑΤΜ) 
λγ.     ΣΟΑ Ξάνθης (Ξάνθη)        (1 ΑΤΜ) 
λδ.     Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ»651 ΑΒΥΠ 
          (Άγιος Στέφανος Αττικής)                                                (1 ΑΤΜ) 
λε.     Στρατόπεδο «ΚΟΣΚΙΝΑ» 301 ΕΒ (Δήμος Αγίων Αναργύρων)  (1 ΑΤΜ) 

λστ.     Στρατόπεδο «ΣΧΗ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ» 700ΣΕ (Δραπετσώνα, Αττική) (1 ΑΤΜ) 
λζ.     Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΡΟΔΟΥ» ΓΥΣ (Αθήνα)     (1 ΑΤΜ) 
λη.     Στρατόπεδο  «ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ» 32 ΤΑΞ ΠΝ (Βόλος)    (1 ΑΤΜ) 
λθ.     Στρατόπεδο «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 585 Μ/Π ΤΠ ΚΕΝ – ΕΚΕ  
         (Άργος Ορεστικού)       (1 ΑΤΜ) 

μ.    ΛΑΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Αλεξανδρούπολη)    (1 ΑΤΜ) 
μα.    ΛΑΦ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Διδυμότειχο)      (1 ΑΤΜ) 
μβ.    ΛΑΦ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Σουφλί)                (1 ΑΤΜ) 

Σελίδα 5 
 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΡΚΧΟΡΛΦ-ΔΞΚ



 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 Τεύχος Διακήρυξης υπ’ αρ. «4»/2018 

 

 

μγ.    Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» Σχολή Μηχανικού 
         (Λουτράκι)          (1 ΑΤΜ) 
 

Σύνολο αριθμού Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) : 48  
 

Τα ακριβή σημεία που θα  τοποθετηθούν  τα  ΑΤΜ θα υποδειχθούν από τους 
τοπικούς Σχηματισμούς – Μονάδες, πλην των τεσσάρων (4) ΑΤΜ (Πρώην ΣΣΕ – Δι-
καστήρια), όπου η τοποθέτησή  τους θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα ενδεικτικά 
σημεία των σχεδιαγραμμάτων του Παραρτήματος «Ι», ενώ τις ακριβείς θέσεις θα υ-
ποδείξει το ΤΕΘΑ, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 
 

Άρθρο 2.  
 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
2.1    Γλώσσα 

 
Η επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

πληροφοριών και των σχετικών εγγράφων, που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυ-
ξη, είναι η Ελληνική. 
 

2.2    Διάρκεια Ισχύος 
 

Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι πέντε (5) έτη, με τους όρους 
που θα καθορισθούν στη σύμβαση. 
 

2.3    Δικαίωμα Συμμετοχής 
  

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν 
προσφορές Τραπεζικά Ιδρύματα, αναγνωρισμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν 
άρθρο. 

Τα Τραπεζικά αυτά Ιδρύματα δύναται να έχουν είτε τη νομική μορφή της 
Ανώνυμης Εταιρείας, είτε τη μορφή του Πιστωτικού Συνεταιρισμού του Ν. 1667/1986 
(Συνεταιριστικές Τράπεζες). 

Σε περίπτωση υποψηφιότητας από Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες, γίνο-
νται δεκτές στο Διαγωνισμό μόνο εκείνες οι οποίες: 

1. Έχουν άδεια λειτουργίας Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας και 

2α. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία ή 
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2β. Έχουν συσταθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έ-
χουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο 
Εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή 

2γ. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία τρί-
των χωρών που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997. 

Τα Τραπεζικά Ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είτε 
μεμονωμένα, είτε από κοινού με άλλα Ιδρύματα, ως μέλη μιας Κοινοπραξίας. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν, άμεσα ή έμμεσα, με περισσότερες 
από μία Προσφορές για τον ίδιο Διαγωνισμό ως Υποψήφιοι ή ως μέλη Υποψηφίου ή 
με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (π.χ. μέτοχοι Υποψηφίου, ανεξαρτήτως του ποσοστού 
συμμετοχής τους, σύμβουλοι κλπ.). 

Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε 
κάποια από αυτές, το ΤΕΘΑ θα ζητήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να συ-
σταθεί Κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Τα μέλη της Κοινοπραξίας ευθύ-
νονται έκαστος, έναντι του ΤΕΘΑ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για την εκτέλεση 
του συμβατικού αντικειμένου.  

2.4    Λόγοι Αποκλεισμού 
 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να  μην εμπίπτουν σε κανέναν από τους κα-
τωτέρω αναφερόμενους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
 

2.4.1  Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα ή περισσότερα από τα αδι-
κήματα της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργητικής δωροδοκίας, υφαρπαγής ψευδούς 
βεβαίωσης, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητι-
κών, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, υπεξαγωγής εγγράφων, παραβίασης 
συμβάσεων προμήθειας, παύσης εργασίας, παραβίασης του απορρήτου των επιστο-
λών, παραβίασης επαγγελματικής εχεμύθειας, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, ψευ-
δορκίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας, νομιμοποίησης εσόδων από ε-
γκληματικές δραστηριότητες, νοθείας τροφίμων και δηλητηρίασης πηγών και τροφί-
μων. Οι λόγοι αποκλεισμού σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται ανωτέρω, ι-
σχύουν για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
στην περίπτωση υποψηφίων ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 
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2.4.2   Τελούν  υπό  πτώχευση,   εκκαθάριση,   αναγκαστική   διαχείριση 
  πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριοτήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατά-

σταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τη νομοθεσία. 
 

2.4.3  Έχουν  κινηθεί  εναντίον  τους  ή  οι  ίδιοι έχουν κινήσει διαδικασία  
κήρυξής   τους  σε   πτώχευση,   εκκαθάριση,  αναγκαστική   διαχείριση,   πτωχευτικό  
συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη από τη νο-
μοθεσία. 
 

2.4.4  Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που  απόδε-
δειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο. 
 

2.4.5  Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  τους,  ως  προς  την κατα-
βολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

2.4.6  Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ως προς την κα-
ταβολή φόρων και τελών και εν γένει δεν είναι φορολογικά ενήμεροι. 
 

2.4.7 Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων,  κατά  την  παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται. 
 

2.4.8 Έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε δημόσιες ή άλλες διαδικα-
σίες, διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής 
αρμόδιας Αρχής. 
 
 
 

Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
 

Άρθρο 3.  
 

Περιεχόμενα Φακέλου Συμμετοχής 

3.1    Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 

O ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ θα περιέχει δύο ξεχωριστούς σφραγισμέ-
νους υποφακέλους: Υποφάκελος Α΄ με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και Υποφάκε-
λος Β΄ με ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

3.1.1  Υποφάκελος Α΄«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  
 

  
Στον Υποφάκελο Α΄ πρέπει να περιέχονται: 
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• Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  ίση με το ποσό εκκίνησης 
του Διαγωνισμού και με ισχύ έξι (6) μηνών. Διευκρινίσεις,  όπως  Άρθρο  9.2 της  πα-
ρούσας Διακήρυξης. 

 
• Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν. 1599/1986,  σύμφωνα  με το Παράρτημα V.                                        

Σε περίπτωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ένωσης ή Κοινοπραξίας νομικών προ-
σώπων, προσκομίζεται από κάθε μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας χωριστά, 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το  Παράρτημα VI. Οι υ-
πεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες εντός του τελευταίου μήνα, 
προ της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 
• Καταστατικό του νομικού προσώπου,  καθώς  επίσης και αντίγραφα νομιμο-

ποιητικών εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει  η μετοχική σύνθεση και η νόμιμη 
εκπροσώπηση. Όλα τα έγγραφα συμμετοχής στο Διαγωνισμό να είναι υπογεγραμμέ-
να από το νόμιμο εκπρόσωπο ή από ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. 
Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας απαιτείται να υπογράφονται 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο καθενός από τα μέλη της. 
 

3.1.2  Υποφάκελος Β΄ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ » 
 

Στον Υποφάκελο Β΄ πρέπει να περιέχεται το προσφερόμενο μηνιαίο 
αντίτιμο, σε ευρώ (€), σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, που 
παρατίθεται στο Παράρτημα IV της Διακήρυξης και το οποίο οι Υποψήφιοι θα πρέπει 
να συμπληρώσουν με σαφήνεια.  Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογε-
γραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση νομικού προσώπου ή από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους ή τον κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση Κοινοπραξί-
ας νομικών προσώπων. 
  

3.2   Τύπος Εγγράφων 
 

3.2.1 Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρω-
τοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί 
από τις Υπηρεσίες και τους Φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 4250/2014. Σημειωτέον, ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαι-
ογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κοκ.),  για  τα οποία συ-
νεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. 
 

3.2.2 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
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Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων, που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές Αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια Αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δι-
κηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 
4194/2013).  
 

3.2.3   Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2β του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013),κα- 
θώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέ-
ρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 
1 του Ν. 4250/2014.  
 

3.2.4   Γλώσσα Εγγράφων 
 

Όλα τα έγγραφα που περιέχονται στην Προσφορά  (ήτοι  του  Υπο-
φακέλου Α΄ και του Υποφακέλου Β΄) πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική 
γλώσσα. Έγγραφα που υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, η οποία και μόνο θα λαμβάνεται υπόψη. Ως 
επίσημη μετάφραση χαρακτηρίζεται η μετάφραση που έχει επικυρωθεί από το Υ-
πουργείο Εξωτερικών, καθώς και αυτή που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο ή από ε-
ξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το Ταμείο δύναται να 
ζητήσει, σε σύντομη προθεσμία, τυχόν διευκρινίσεις ή/και νέα επίσημη μετάφραση 
 
             
 

Άρθρο 4.  
 

Προσφορές 
 

4.1    Διάρκεια ισχύος προσφορών 
 

Κάθε Προσφορά θα παραμένει σε ισχύ και θα δεσμεύει τον αντίστοιχο Υ-
ποψήφιο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής. Το Τ.ΕΘ.Α δύναται να απορρίπτει ως απαράδεκτη κάθε προσφορά που θέτει 
μικρότερη περίοδο ισχύος. Η περίοδος ισχύος κάθε Προσφοράς δύναται να παρατα-
θεί, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Τ.ΕΘ.Α, για περαιτέρω περίοδο, έως έξι (6) μή-
νες επιπλέον. Στην περίπτωση αυτή, το Τ.ΕΘ.Α δύναται με απλό γραπτό αίτημά του 
προς το Επιλέξιμο Ίδρυμα που έχει εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
προ της ημερομηνίας λήξης αυτής, να ζητήσει την παράταση ισχύος της, για αντί-
στοιχο χρονικό διάστημα. Η ανακήρυξη συγκεκριμένου Υποψηφίου ως Πλειοδότη 
μπορεί να λάβει χώρα και μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς αυτού, υπό την προ-
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ϋπόθεση ότι ο εν λόγω Υποψήφιος θα αποδεχτεί εγγράφως την ανακήρυξή του και τη 
δέσμευσή του από τους όρους της Προσφοράς του. Οι Υποψήφιοι δε δύνανται για 
οποιονδήποτε λόγο να αποσύρουν την Προσφορά τους μετά την υποβολή της και για 
την περίοδο ισχύος που αναφέρεται ανωτέρω ή της παράτασης αυτής. 
 

4.2    Τρόπος Υποβολής Προσφορών 
 

Η υποβολή των Προσφορών θα λάβει χώρα,  σύμφωνα  με  τους  ό- 
ρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης. 
 

Η κάθε προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο συμμετοχής στη 
Γραμματεία του ΤΕΘΑ, Θαλού και Πιττακού 10, Πλάκα – Αθήνα, Τ.Κ. 10558, 3ος Ό-
ροφος, (Τηλ. Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 2106552722 – εσωτερικό: 137) είτε ιδιοχεί-
ρως, είτε υπό την μορφή συστημένης επιστολής (επί αποδείξει) μόνο κατά τις εργά-
σιμες ημέρες και στις ώρες 08:30-15:00. Τελική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των 
προσφορών ορίζεται η 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Προσφορές 
που κατατίθενται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας δεν θα αποσφρα-
γίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 
 

Η έγκαιρη υποβολή των Φακέλων Συμμετοχής θα βεβαιώνεται  από την  
παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του ΤΕΘΑ, για την κατάθεση 
των υπόψη φακέλων. Οποιαδήποτε καθυστέρηση, λόγω ατυχήματος ή ανωτέρας βί-
ας, δεν θα συνιστά δικαιολογημένη αιτία, για την καθυστερημένη υποβολή αυτών. 

 
Κάθε Φάκελος Συμμετοχής θα περιέχει δύο  επιμέρους  σφραγισμένους 

Υποφακέλους (τον Υποφάκελο Α' και τον Υποφάκελο Β'), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
και στο Άρθρο 4 της παρούσας Διακήρυξης και θα φέρει εξωτερικά τις ακόλουθες εν-
δείξεις: 
 
 

Προς: 
 

Τ.ΕΘ.Α. (Ταμείο Εθνικής Άμυνας) 
Θαλού και Πιττακού 10, 105 58 Πλάκα- Αθήνα 

(Κεντρικό Πρωτόκολλο) 
Υπόψη : Επιτροπής Διαγωνισμού 

 
Επωνυμία Διαγωνιζομένου 

[Συμπληρώνεται κατά περίπτωση το όνομα / η επωνυμία, η διεύθυνση και τηλέφωνο 
επικοινωνίας  του συμμετέχοντος φορέα. Προκειμένου για Κοινοπραξία θα αναγρά-
φονται τα στοιχεία ήτοι επωνυμία ,διεύθυνση, τηλέφωνο όλων των εταιρειών – μελών 
της Κοινοπραξίας /Σύμπραξης ] 
 

Για το Διαγωνισμό «…»./2018 
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Θέμα: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 48 ΧΩΡΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΑΤΜ) 

 
 
 

Υποφάκελος Α: 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΥποφάκελοςΒ: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
 
 
 

Ο Φάκελος Συμμετοχής συνολικά, καθώς και  οι  επιμέρους  υποφάκε-
λοι Α' και Β' δεν πρέπει να είναι διαφανείς και θα πρέπει να είναι κατάλληλα σφραγι-
σμένοι, ούτως ώστε να μη δύνανται να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν, 
χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 

Κανένα έγγραφο του  Φακέλου  Συμμετοχής δεν πρέπει να περιέχει, ε-
πιφυλάξεις, όρους και προϋποθέσεις που δεν προβλέπονται ρητά στην παρούσα Δι-
ακήρυξη ή σε άλλα έγγραφα που εγκρίνονται από το ΤΕΘΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, 
η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Ο Φάκελος Συμμετοχής δεν θα πρέπει να  φέρει   ξέσματα,   απο-
σβέσματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραμμα, μεσόστοιχα, παρεισγραφές, κενά και 
συγκοπές, που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των 
διαγωνιζομένων. Επίσης, δεν θα πρέπει να περιέχει αιρέσεις, ασάφειες ή διφορούμε-
νους όρους. 
 

4.3    Διευκρινίσεις 
 

Οι Προσφορές όλων των Υποψηφίων θα αφορούν το σύνολο των διατιθέ-
μενων χώρων των παραγράφων 1.2 και 1.3 και σε καμία περίπτωση δε θα γίνεται 
δεκτή αξίωση για αφαίρεση αριθμού αυτών. Προσφορά που θα αιτείται τη μείωση του 
αριθμού των χώρων αυτών ή/και τη μείωση του ποσού εκκίνησης του Διαγωνισμού 
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Άρθρο 5.  
 

Έλεγχος και Αξιολόγηση Προσφορών 
 

5.1    Διαδικασία Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών 
 

Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί δια ανοικτών προ-
σφορών, με δυνατότητα συνέχισης αυτού δια προφορικών βελτιώσεων, αμέσως μετά 
το πέρας της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εμφανισθούν στον Διαγωνισμό με τους νό-
μιμους εκπροσώπους τους ή άλλα πρόσωπα,εξουσιοδοτημένα, με τα κατάλληλα δι-
καιολογητικά που τους νομιμοποιούν για τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Τα δικαιο-
λογητικά αυτά, ήτοι σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο με νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο 
της υπογραφής, το οποίο θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχο-
ντος στον Διαγωνισμό και του εξουσιοδοτούμενου να υποβάλει προσφορά για λογα-
ριασμό του, καθώς και τη σαφή επισήμανση του τεύχους της Διακήρυξης για το ο-
ποίο υποβάλλει προσφορά, θα πρέπει να κατατίθενται, από αυτόν, κατά την κατάθε-
ση της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα γίνεται από τον συγκεκριμένο 
συμμετέχοντα δεκτή οποιαδήποτε προφορική βελτίωση της προσφοράς. 
 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε δυο 
(2) στάδια/φάσεις, αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού ενώπιον όλων των υποψηφίων, 
προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής με την σειρά υποβολής τους, 
ελέγξει  την ύπαρξη των δυο σφραγισμένων υποφακέλων με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟ-
ΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως παρακάτω: 
 

Στάδιο 1ο 

 
Κατά το στάδιο αυτό, θα αξιολογηθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών 

του Υποφακέλου Α΄, καθώς και η ορθότητά τους. Εφόσον ικανοποιούνται πλήρως και 
ανεξαιρέτως όλα τα προαπαιτούμενα του Υποφακέλου Α΄, τότε και μόνον τότε, ο υ-
ποψήφιος θα έχει δυνατότητα συμμετοχής στο 2ο Στάδιο, αλλιώς η αντίστοιχη προ-
σφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 

 
Στάδιο 2ο 

 
Στο υπ’ όψη στάδιο η Επιτροπή Διαγωνισμού πραγματοποιεί την απο-

σφράγιση, στην ίδια ανοικτή συνεδρίαση, του υποφακέλου Β΄ (των οικονομικών προ-
σφορών) των υποψηφίων που δεν αποκλείσθηκαν από την έως τώρα διαδικασία και 
μονογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τις 
προσφορές εκάστου υποψηφίου και συντάσσεται ένας προσωρινός πίνακας των υ-
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ποψηφίων, σύμφωνα με το μηνιαίο μίσθωμα που προσέφεραν. Ο πίνακας αυτός, θα 
συντάσσεται με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα. 
 

Σε περίπτωση έλλειψης της οικονομικής προσφοράς ή σε περίπτωση που 
η οικονομική προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στο Άρθρο 4 
της παρούσας, η αντίστοιχη προσφορά αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. 
 

Κατόπιν τούτου, θα ακολουθήσει ανοικτή διαπραγμάτευση, μεταξύ των 
Υποψηφίων και της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

 
Η Επιτροπή καλεί, στην ίδια ανοικτή συνεδρίαση, όσους περιλαμβάνονται 

στον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, κατά την αντίστροφη σειρά κα-
τάταξής τους, να διατυπώσουν, εάν το επιθυμούν, προφορική βελτίωση της οικονομι-
κής τους προσφοράς. Σε περίπτωση που o συμμετέχων αρχικά δηλώσει ότι δεν επι-
θυμεί την προφορική βελτίωση της οικονομικής προσφοράς του και στη συνέχεια, 
πριν τη λήξη του χρόνου διατύπωσης των προφορικών βελτιώσεων, ανακαλέσει τη 
δήλωσή του αυτή, θα δύναται να συμμετάσχει, όταν επανέλθει η σειρά του, σύμφωνα 
με τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Κάθε προσφορά πλειοδότη είναι αντίστοι-
χα υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδό-
χως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειο-
δότη. Κάθε προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της τελευταίας καλύτερης κατά ποσό 
ίσο με 2% τουλάχιστον, αλλιώς δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προφορικές βελτιώσεις 
της οικονομικής προσφοράς διεξάγονται και τελειώνουν χωρίς διακοπή εντός εξήντα 
(60) λεπτών. Παράταση του χρόνου λήξης διατύπωσης των προφορικών βελτιώσεων 
της οικονομικής προσφοράς επιτρέπεται, για όσο χρόνο, κατά την κρίση της επιτρο-
πής, απαιτείται, εφόσον συνεχίζονται οι προσφορές. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού 
ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. 
 

Οι προφορικές προσφορές θα καταγράφονται δια της Επιτροπής και θα βε-
βαιώνονται με υπογραφή του προσφέροντος, προς διασφάλιση της όλης διαδικασίας. 
 

Τέλος συντάσσεται ο οριστικός πίνακας των αποτελεσμάτων του Διαγωνι-
σμού, με φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, η οποία προκύπτει όπως και στον προσωρινό 
πίνακα κατάταξης ανωτέρω. Ο τελικός πίνακας υπογράφεται από τους συμμετέχο-
ντες και την Επιτροπή και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα (αποδοχής), για όλους τους 
συμμετέχοντες – υπογράφοντες. Ο ανωτέρω τελικός πίνακας κατάταξης αποτελεί και 
τη βάση, για την έκδοση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 
και θα διαβιβασθεί στον Διευθυντή του Ταμείου, προκειμένου να αποφασίσει για την 
κατακύρωση του Διαγωνισμού. 
 

Εάν δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν το αυτό μίσθωμα, η κατακύ-
ρωση ενεργείται με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
εδάφιο 3 του άρθρου 43 παρ. 2 του Π.Δ. 715/1979.  
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Άρθρο 6.  
 

Ενστάσεις 
 

Κατά της νομιμότητας της Διακήρυξης, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμό-
τητας διεξαγωγής του Διαγωνισμού, επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της 
Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις υπο-
βάλλονται μόνο υπό των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό εγγράφως, κατά την διάρ-
κεια τούτου ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως διενέργειας αυτού. 
 
 

Άρθρο 7.  
 

Κατακύρωση διαγωνισμού 
 

Μετά την παρέλευση του χρονικού περιθωρίου των ενστάσεων η Επιτροπή Διε-
νέργειας, συντάσσει πρακτικό με το οποίο προτείνει αιτιολογημένα, στον εξουσιοδο-
τημένο από τη ΔΕ/ΤΕΘΑ Διευθυντή του ΤΕΘΑ, την εκμίσθωση των μισθίων ή την 
επανάληψη του Διαγωνισμού, ενώ δύναται, σε προηγούμενο χρόνο, να καλέσει τον 
προσωρινό πλειοδότη σε βελτίωση της προσφοράς του, επ’ ωφελεία του Τ.ΕΘ.Α. 
 

Το ανωτέρω πρακτικό, μαζί με τον πίνακα του πλειοδοτικού Διαγωνισμού, υ-
ποβάλλεται στον Διευθυντή του ΤΕΘΑ, ο οποίος αποφασίζει περί κατακυρώσεως του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, εκτός εάν 
για ειδικούς λόγους επιβάλλεται η αναβολή λήψεως αποφάσεως, για εύλογο χρονικό 
διάστημα. 
 

Ο Διευθυντής του ΤΕΘΑ μπορεί με αιτιολογημένη Απόφασή του, να μην αποδε-
χθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εάν τούτο κριθεί ασύμφορο ή δια ειδικώς αιτιο-
λογημένης απόφασής  του να αποφανθεί  υπέρ της κατακύρωσης επ’ ονόματι άλλου 
και όχι του τελευταίου πλειοδότη ή και να ακυρώσει τον διενεργηθέντα Διαγωνισμό. 
 

Με την απόφαση κατακύρωσης του Διαγωνισμού γνωστοποιούνται στον πλειο-
δότη τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίσει, για την πιστοποίηση των α-
ναφερομένων στις Υπεύθυνες Δηλώσεις της παραγράφου 3.1.1.1,  της παρούσας. 
 

Το Τ.ΕΘ.Α. δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση, σε καμία περίπτωση να αποζημιώ-
σει τους διαγωνιζόμενους για οποιοδήποτε δαπάνη ή ζημία, που θα έχουν υποστεί 
για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση 
που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή θα ακυρωθεί ή θα μαται-
ωθεί ο Διαγωνισμός, σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία. 
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Άρθρο 8.  
 

Επανάληψη του Διαγωνισμού 
 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, κριθούν ασύμφορα από 
τον Διευθυντή του ΤΕΘΑ ή δεν προσέλθει ουδείς ενδιαφερόμενος ή ο Διαγωνισμός 
κριθεί άγονος, τότε αυτός επαναλαμβάνεται. Ο νέος Διαγωνισμός διακηρύσσεται από 
το ΤΕΘΑ., τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργειά του, με περιληπτική Δια-
κήρυξη, η οποία αναφέρεται στους όρους της αρχικής Διακήρυξης. 

 
 

 
Άρθρο 9.  

 
Κατάρτιση Σύμβασης 

 
9.1    Πρόσκληση Τελικώς Επιλεχθέντα Συμμετέχοντα 

Ο   πλειοδότης  (τελικώς   επιλεχθείς   συμμετέχων)  εντός  δεκαπέντε (15) 
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση  του ΤΕΘΑ, θα πρέπει να προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης και να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
της σύμβασης και τήρησης των όρων αυτής, ίση προς δύο (2) μισθώματα Η διάρκεια 
ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
κατά έξι (6) μήνες, από το συνολικό χρόνο της μίσθωση.  
 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποι-
ούν τα δηλωθέντα στις Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 3.1.1. Ειδικότερα:  
 

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου (σε πρωτότυπο)  έκδοσης  του  τελευταίου τρι-
μήνου, για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή  Διοικητικής  Αρχής,  έκδοσης του τελευ-
ταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδι-
κασία κήρυξης σε πτώχευση.   

 
- Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από την  αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της υποβολής προσφοράς, είναι ενή-
μερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφά-
λισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  
 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευ-
ταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι: α) δεν βρίσκεται σε λύση ή εκκαθά-
ριση, β) δεν τελεί  υπό  αναγκαστική διαχείριση  ή υπό διαδικασία θέσης σε αναγκα-
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στική διαχείριση, γ) Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστή, δ) 
δεν τελεί σε καθεστώς προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή υπό ειδική εκκαθά-
ριση (άρθρα 99-ΕΠ Πτωχευτικού Κώδικα). 

 
Σε περίπτωση που ο πλειοδότης είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, τα παραπάνω δι-

καιολογητικά θα υποβληθούν κατά περίπτωση, για κάθε ένα που συμμετέχει στην 
Ένωση ή στην Κοινοπραξία. 

 
Σημειώνεται ότι, αν βεβαιώνεται από την αρμόδια Αρχή ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση του υπόχρεου 
προς υποβολή δικαιολογητικού, ενώπιον αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής ή 
συμβολαιογράφου, στην οποία θα δηλώνεται, α) η αδυναμία έκδοσης των συγκεκρι-
μένων εγγράφων και β) ότι δεν συντρέχουν, στο συγκεκριμένο πρόσωπο – υποψή-
φιο, οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 

Με την έγγραφη ειδοποίηση του ΤΕΘΑ προς τον πλειοδότη,  η σύµβαση 
θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρα-
κτήρα. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας που αναφέρεται παραπάνω, θα 
επιστραφεί σε αυτόν η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. Αν περάσει η προθεσμία για 
την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς  ο ανωτέρω συμμετέχων να  
έχει παρουσιασθεί για να την υπογράψει ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, ή δεν καταθέσει κά-
ποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ 
του Τ.ΕΘ.Α. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέρ-
γεια. Σε αυτή την περίπτωση, το ΤΕΘΑ δικαιούται να καλέσει τον συμμετέχοντα που 
έχει καταταγεί στη δεύτερη θέση του Πίνακα Κατάταξης, προκειμένου να προσκομίσει 
την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να 
υπογράψει τη σύμβαση, εντός δεκαπενθήμερης προθεσμίας. 
 

Σε περίπτωση  που  ο  συμμετέχων  που έχει καταταγεί   στην δεύτερη 
(2η) θέση του Πίνακα Κατάταξης δεν προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης ή δεν καταθέσει κάποιο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν προ-
σέλθει να την υπογράψει εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, που αναφέρεται 
ανωτέρω, θα καταπίπτει υπέρ του Ταμείου η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και η 
διαδικασία θα ακολουθείται κατ’ αντιστοιχία της προηγούμενης παραγράφου, για κα-
θέναν από τους επομένους στον πίνακα κατάταξης, συμμετέχοντες, τηρουμένης της 
σειράς κατάταξης αυτών. 
 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων, που 
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, πλην του οριστικού πλειοδότη, επιστρέφονται μέσα σε 
πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
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9.2    Εγγυητικές Επιστολές (Διευκρινίσεις) 
   

Τονίζεται, ότι δε θα γίνει  δεκτός  συμψηφισμός  των  δύο  Εγγυητικών  Ε-
πιστολών, καθώς επίσης και συμψηφισμός της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλε-
σης, με τυχόν οφειλές του πλειοδότη, μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης. Ειδικά και 
συγκεκριμένα, για την περίπτωση που προκύψουν οφειλές του αντισυμβαλλόμενου 
προς το Ταμείο, λόγω μη καταβολής του συμφωνηθέντος αντιτίμου, θα θεωρείται α-
θέτηση των όρων της σύμβασης, η Εγγυητική Επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του ΤΕ-
ΘΑ ως ποινική ρήτρα και οι οφειλές θα μεταπίπτουν σε χρέη του πλειοδότη, προς το 
Ταμείο. Το Ταμείο, προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων του, δύναται να διεκδικήσει, 
με κάθε πρόσφορο μέσο, τις οφειλές αυτές. 

 
Γενικότερα,  οι  Εγγυητικές  Επιστολές (Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης) 

θα πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 

(α)  Την ημερομηνία έκδοσης. 
(β)  Τον εκδότη. 
(γ)  Την επωνυμία και τη διεύθυνση του Ταμείου, ως δικαιούχου. 
(δ)  Την πλήρη εταιρική επωνυμία και έδρα του Υποψηφίου  ή  ό- 

λων των μελών του, σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης, για λογαριασμό του 
οποίου εκδίδεται. 

(ε)  Αναφορά στη Διακήρυξη και στην Προσφορά του, καθώς  και  
ότι αποτελεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης/Συμμετοχής. 

(στ) Επιβεβαίωση,  ότι   η   Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
/Συμμετοχής παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, καθώς επίσης και ότι ο εκδότης 
παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς επίσης και από ο-
ποιαδήποτε άλλη ένσταση μπορεί να έχει ο πρωτοφειλέτης, συμπεριλαμβανομένων 
και των μη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που απορρέουν από τα άρθρα 
852-855, 862-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

(ζ)  Επιβεβαίωση, ότι το ποσό  της  Εγγυητικής  Επιστολής  Καλής 
Εκτέλεσης/Συμμετοχής είναι στη διάθεση του Ταμείου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά, καθ' υπόδειξη του Ταμείου, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη 
απλής έγγραφης ειδοποίησης από το Ταμείο, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αμφι-
σβήτηση από την πλευρά του εκδότη και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήματος 
αυτού. 

(η)  Επιβεβαίωση, ότι ο εκδότης  της  Εγγυητικής  Επιστολής Κα- 
λής Εκτέλεσης/Συμμετοχής δύναται, αν απαιτηθεί, να παρατείνει την ισχύ της εγγύη-
σης αυτής, μόνο μία φορά και για μια περίοδο έξι (6) μηνών, κατόπιν απλού έγγρα-
φου αιτήματος από το Ταμείο, το οποίο θα έχει υποβληθεί στον Υποψήφιο, πριν την 
ημερομηνία λήξης της. Το Ταμείο δύναται να προβεί στο αίτημα αυτό, μόνο εάν έχει 
συμφωνηθεί εγγράφως, μεταξύ του Ταμείου και του Υποψηφίου, ότι η ισχύς της αντί-
στοιχης Προσφοράς θα παραταθεί. 
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Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, 
της παρούσας Διακήρυξης.  
 

Οι Εγγυητικές Επιστολές θα πρέπει να διέπονται μόνο  από  το  Ελληνικό 
Δίκαιο και να υπάγονται, στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθη-
νών. Εγγυητική Επιστολή, η οποία καθορίζει ότι διέπεται από δίκαιο διαφορετικό από 
το Ελληνικό Δίκαιο ή υπόκειται στην αρμοδιότητα άλλων δικαστηρίων και όχι των Δι-
καστηρίων των Αθηνών, δε θα γίνεται αποδεκτή. Εγγυητική Επιστολή που δεν πλη-
ροί τους όρους της παραγράφου αυτής, δε θα γίνεται αποδεκτή. 
 

Μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση όλων των μισθωμά-
των του και τη σχετική βεβαίωση του ΤΕΘΑ για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώ-
σεων που απορρέουν από τη σύμβαση, θα επιστραφεί η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία του Πρωτοκόλλου Παράδοσης 
– Παραλαβής του μισθίου και εφόσον σε αυτό δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε βάρος 
του μισθωτή. 
 

9.3    Υπογραφή Σύμβασης  
 

Μεταξύ   του   ΤΕΘΑ   και   του   πλειοδότη  θα    υπογραφεί   σύμβαση, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.  
 

Η παράδοση – παραλαβή των εκμισθούμενων χώρων, θα γίνει με Πρωτό-
κολλα, που θα συνταχθούν από Επιτροπές, που θα συγκροτηθούν από τη Στρατιω-
τική Υπηρεσία (Σ.Υ.).  

9.4    Υποχρεώσεις Πλειοδότη 
Ο πλειοδότης που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ανα-

λαμβάνει πλήρως και ανεπιφύλακτα, τις εξής υποχρεώσεις: 
 

Τα έξοδα δημοσίευσης του Διαγωνισμού. 
 

Θα καταβάλλει μηνιαίως για ανάγκες ηλεκτροδότησης 15€/ΑΤΜ και 
50€/υποκατάστημα.  
 

Να τηρεί τους κανόνες και τα μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά του κοι-
νοποιούνται από τους Στρατοπεδάρχες των αντιστοίχων κατά τόπους Στρατιωτικών 
Εγκαταστάσεων. 
 

Να ενεργεί και να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κατά νόμο και να 
μην παραβαίνει τις όποιες διατάξεις διέπουν, γενικά, τη λειτουργία της επιχείρησής 
του. 
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Να καταβάλλει τακτικά και σε χρόνο που ορίζεται δια της παρούσας 
Διακήρυξης, τα όποια οικονομικά ανταλλάγματα. 
 

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί την κατοχή των μισθίων, τις αυτών 
δουλείες, τα όρια αυτών και γενικά τα μίσθια σε καλή κατάσταση και να προστατεύει 
αυτά από κάθε κίνδυνο. 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη διατήρηση και ορθή χρήση των χώρων, για τους σκοπούς και τις 
ενέργειες που προκύπτουν από την παρούσα Διακήρυξη, τη νόμιμη χρήση των μι-
σθίων, κατά τη φύση και τον προορισμό τους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα 
για την τακτική και έκτακτη συντήρηση της τεχνικής και υλικής υποδομής τους και των 
εγκαταστάσεών τους και την αποκατάσταση κάθε βλάβης, που θα προκύψει κατά τη 
χρήση τους. 
 

Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα κατά περίπτωση, με 
αποκλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, να εκτελέσει επισκευα-
στικές εργασίες, καθώς και να διενεργήσει κατασκευές, μετασκευές, μεταρρυθμίσεις, 
τροποποιήσεις, προσθήκες ή άλλες εργασίες στα μίσθια, οι οποίες είναι αναγκαίες 
για την συμφωνηθείσα χρήση, αφού λάβει τις κατά νόμο άδειες και εγκρίσεις, καθώς 
και την έγκριση του Τ.ΕΘ.Α. για τις συγκεκριμένες εργασίες. Κάθε επισκευή ή προ-
σθήκη στα μίσθια, εφόσον δεν αφορά λυώμενες κατασκευές, παραμένει προς όφελος 
των  μισθίων, μετά την λήξη ή λύση της μίσθωσης, χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα 
του μισθωτή για αποζημίωση ή συμψηφισμό με μισθώματα. Ο μισθωτής, εφόσον του 
ζητηθεί εγγράφως από το Τ.ΕΘ.Α., υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως με απο-
κλειστικά δική του επιμέλεια, ευθύνη, έξοδα και δαπάνες, οποιεσδήποτε προσθήκες 
τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις των μισθίων και να τα επαναφέρει στην αρχική 
τους κατάσταση. 
 

Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί τα μίσθια σε άριστη κατάσταση από 
πλευράς καθαριότητας, τάξης, υγιεινής κ.λ.π. καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και 
να συμμορφώνεται με όλες τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του Τ.ΕΘ.Α. και να 
μην εναποθέτει στα μίσθια, έστω και προσωρινά, εύφλεκτες ύλες ή άλλα αντικείμενα, 
δυνάμενα να εκθέσουν τα μίσθια σε κίνδυνο πυρκαγιάς. 
 

Ειδικά για την προστασία και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στις 
εγκαταστάσεις γενικά των μισθίων, ο μισθωτής υποχρεώνεται να συμμορφώνεται με 
την ισχύουσα νομοθεσία και, μεταξύ άλλων, να φροντίζει με δικές του δαπάνες και 
ευθύνη για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως θα 
απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για την εκάστοτε χρήση. 
 

Απαγορεύεται η ολική ή μερική υπομίσθωση, καθώς και η καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, παραχώρηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα, της χρήσης 
των μισθίων, από τον μισθωτή σε τρίτους. 
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Ο μισθωτής, επί παρανόμου διαταράξεως ή αποβολής αυτού εκ των 
μισθίων, έχει κατά παντός τρίτου, άπασες τις αγωγές του Τ.ΕΘ.Α. προς προστασία 
της νομής και κατοχής αυτών, υποχρεούμενος όπως αμελλητί ειδοποιεί εγγράφως 
τον εκμισθωτή, για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου, επί των ακινήτων. 
 

Ο μισθωτής, με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης εκμί-
σθωσης, αποδίδει τα μίσθια στην Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση του Τ.ΕΘ.Α. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης, ο μισθωτής υπόκειται 
σε έξωση, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 

Αν ο μισθωτής παραδώσει τα μίσθια με φθορές και βλάβες και πά-
ντως όχι σε πλήρως λειτουργική κατάσταση, αυτός θα βαρύνεται έναντι του Τ.ΕΘ.Α. 
σε αποζημίωση, για τις πάσης φύσεως δαπάνες αποκατάστασης. 
 

Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή, από την οποία 
επήλθε ζημία στο Τ.ΕΘ.Α., ο μισθωτής υπόκειται σε αποζημίωση, η οποία βεβαιώνε-
ται δια καταλογισμού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α. και ει-
σπράτεται, με τη διαδικασία είσπραξης των Δημοσίων Εσόδων. 
 

Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί, εν γένει, τα όσα απορρέουν δια της πα-
ρούσας. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης που θα προκύψει από την 
παρούσα Διακήρυξη, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του 
Τ.ΕΘ.Α. Το ποσό αυτής θα είναι στη διάθεση του Ταμείου και θα καταβληθεί, ολικά ή 
μερικά, καθ' υπόδειξη του Δικαιούχου, από την Τράπεζα, εντός τριών (3) Εργασίμων 
Ημερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του Δικαιούχου, χωρίς οποιαδή-
ποτε ένσταση ή αμφισβήτηση από την πλευρά της Τράπεζας και χωρίς διερεύνηση 
των λόγων του αιτήματος αυτού. 
 

 
9.5    Λοιποί Όροι Μίσθωσης 

 
Σιωπηρά αναμίσθωση δεν επιτρέπεται. 
 
Πριν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της, η σύμβαση λύεται 

στις περιπτώσεις πτώχευσης, εκκαθάρισης και λύσης του νομικού προσώπου του 
μισθωτή ή καταγγελίας αυτής, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του 
Π.Δ.715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών, μισθώσεων, κ.λ.π.». 

 
Το ΤΕΘΑ δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, για την πραγματική κατάστα-

ση στην οποία βρίσκονται τα μίσθια και την οποία όφειλε να λάβει γνώση αυτός και 
δεν υποχρεούται, εκ του λόγου αυτού, σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε 
στη λύση της μίσθωσης. 
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Το ΤΕΘΑ δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του μισθωτή, ούτε απαλλάσ-
σεται ο μισθωτής από την πληρωμή του μισθώματος, εάν δεν έκανε χρήση αυτού, 
δίχως να υπάρχει υπαιτιότητα του ΤΕΘΑ. 
 

Σε περίπτωση, που κάποιο από τα Στρατόπεδα της παραγράφου 1.3:  
 

α. Χαρακτηρισθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ως μη στρα-
τιωτικά ενεργό, καθότι δε θα αναγκαιοί επιχειρησιακά στη Στρατιωτική Υπηρεσία, ο 
πλειοδότης υποχρεούται στην απόσυρση του ΑΤΜ που βρίσκεται εντός του συγκε-
κριμένου Στρατοπέδου.  

 
β. Περιορίσει τη δύναμη του προσωπικού του πέραν του 70% της υφι-

στάμενης κατά τη διάρκεια ισχύς της Σύμβασης, ο πλειοδότης δύναται να αιτηθεί στο 
ΤΕΘΑ την απόσυρση του ΑΤΜ, που βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου Στρατοπέ-
δου και το ΤΕΘΑ υποχρεούται να εξετάσει το υπόψη αίτημα σε συνεργασία με τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 

 
Σε κάθε περίπτωση, μείωση του τιμήματος για τον ανωτέρω λόγο δεν είναι 

δυνατή. 
 
 
 
 

Άρθρο 10 
 

Τρόπος Καταβολής Οικονομικού Ανταλλάγματος 
 

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα (μηνιαίο μίσθωμα), όπως αυτό θα προκύψει μετά τη 
διενέργεια του διαγωνισμού και στο οποίο θα κατακυρωθεί τελικώς στον πλειοδότη, 
θα καταβάλλεται κάθε μήνα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά 5%.  
 

Το μηνιαίο μίσθωμα πλέον τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 
(3,6%) μαζί με το καθορισθέν κόστος ηλεκτροδότησης, θα προκαταβάλλεται από το 
μισθωτή, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο (10ήμερο) κάθε μισθωτικού μήνα που αυτό 
αφορά, χωρίς καμιά άλλη ειδοποίηση, στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί το   
ΤΕΘΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος με IBAN 6601000240000000000264259, ενημερώ-
νοντάς  το Ταμείο άμεσα και αποστέλλοντας, μέσω FAX, το σχετικό αποδεικτικό κα-
τάθεσης. 
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Άρθρο 11 
 

Αποκλεισμός – Κήρυξη Πλειοδότη ως έκπτωτου 
 

 
Πλειοδότης ο οποίος δε θα συμμορφώνεται με τους όρους της παρούσας Δια-

κήρυξης, όπως αυτοί αναφέρθηκαν ανωτέρω, καθώς και κατ’ επέκταση με τα  
ισχύοντα στην παρεπόμενη σύμβαση, θα κηρύσσεται έκπτωτος με συνέπεια, την κα-
τάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπέρ του ΤΕΘΑ, σύμφωνα με 
τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 9.2. Η κατακύρωση θα γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προ-
σφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντα που 
απορρίφθηκε. 

 
Άρθρο 12 

 
Εμπιστευτικότητα 

 
Ο μισθωτής, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, οφείλει να τηρεί 

απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυ-
τόν, τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει. 
 

Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του μισθω-
τή. Ο μισθωτής δε δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις πληροφορίες για 
σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του, 
καθώς και να γνωστοποιεί κάποιες από τις πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον τρί-
το, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων αφορούν στο άμεσο ή έμμεσο επαγγελ-
ματικό ενδιαφέρον του.  

 
Άρθρο 13 

 
Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου 

 
Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να αναβάλει ή να ακυρώσει τον 

Διαγωνισμό και να τροποποιήσει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, το χρονο-
διάγραμμα και τους όρους και προϋποθέσεις του Διαγωνισμού ή να επαναλάβει τον 
Διαγωνισμό, κατά την απόλυτη κρίση του, και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη έναντι 
των Ενδιαφερόμενων, των Υποψηφίων ή/και τρίτων. 
 

Οι Υποψήφιοι συμμετέχουν στον Διαγωνισμό με δικό τους κίνδυνο και ευθύνη 
ως προς τη συμμετοχή τους, από δε τη συμμετοχή τους αυτή δεν απορρέει κανένα 
δικαίωμα να απαιτήσουν αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, πέραν αυτών 
που καθορίζονται στην παρούσα. 
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Η συμμετοχή ενός Υποψηφίου στον Διαγωνισμό αποτελεί απόδειξη ότι ο Υπο-

ψήφιος έχει αναγνώσει και κατανοήσει την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς και τα 
Παραρτήματά της, αναγνωρίζει τη νομιμότητα αυτών, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των Παραρ-
τημάτων της και αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών, των κα-
νονισμών και του συμβατικού και οργανωτικού πλαισίου της λειτουργίας του Ταμείου, 
καθώς και των απαιτήσεων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς.  
 

Τυχόν μη συμμόρφωση με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 
και των Παραρτημάτων της ή τυχόν μη παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών δύ-
ναται να θεωρηθεί από το Ταμείο, κατά την απόλυτη κρίση του, ως επαρκής λόγος 
για την απόρριψη Προσφοράς.  
 

Το Ταμείο ή οι Σύμβουλοι ή οποιοσδήποτε εκπρόσωπος, υπάλληλος, στέλεχος 
ή συνεργάτης του Ταμείου ή των Συμβούλων δεν φέρουν ούτε και θα φέρουν στο 
μέλλον καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια ή παρά-
λειψη της παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και γενικά κάθε εγγράφου. 
στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

 
Η παρούσα Διακήρυξη δεν προορίζεται να αποτελέσει τη βάση για οποιαδήποτε 

επενδυτική απόφαση ή πρόταση επένδυσης από το Ταμείο και δεν συνιστά επενδυ-
τική συμβουλή από το Ταμείο. Κάθε πρόσωπο, στη διάθεση του οποίου τίθεται η 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα πρέπει να προβεί στη δική του ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και της Συναλλαγής, κατόπιν 
έρευνας και λήψης επαγγελματικών συμβουλών, όπως το πρόσωπο αυτό θα κρίνει 
σκόπιμο.  
 

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εθνική νομοθεσία, το φορολογικό 
καθεστώς, η νομοθεσία της ΕΕ και οι Συνθήκες που ισχύουν για τη Συναλλαγή μπο-
ρεί να τροποποιηθούν.  
 

Όλες οι Προσφορές, μετά την παραλαβή τους από το Ταμείο, συνιστούν περι-
ουσία του Ταμείου. Οι Υποψήφιοι παρέχουν στο Ταμείο το δικαίωμα να αναπαράγει 
και να αποκαλύπτει τις Προσφορές, για οποιονδήποτε σκοπό σχετίζεται με την πλή-
ρωση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεών του.  
 

Το Ταμείο μπορεί να κληθεί να αποκαλύψει πληροφορίες που κατέχει, ανταπο-
κρινόμενο σε αιτήματα παροχής πληροφοριών, με την επιφύλαξη τυχόν σχετικών ε-
ξαιρέσεων.  
 

Τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία 
σχετικά με οποιεσδήποτε διαφορές τυχόν ανακύψουν από τον Διαγωνισμό, ενώ ε-
φαρμοστέο επ' αυτών θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 
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Για κάθε διένεξη ή διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση, ο  μισθωτής υπο-
χρεούται να ζητήσει την επίλυσή της με αίτησή του προς το Τ.ΕΘ.Α. προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα και απαιτούμενα στοιχεία. Η Δ.Ε./Τ.ΕΘ.Α. δύναται να επιλύσει τη δια-
φορά με Απόφασή της. 
  

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερώνεται και να λαμβάνει τεύχος της Δια-
κήρυξης,τα υφιστάμενα στοιχεία των προς εκμίσθωση χώρων από το 

 
ΤΕΘΑ/ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Θαλού και Πιττακού 10, 105 58 Πλάκα -Αθήνα. 
(καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 08:30 έως 13:30 ώρας) 

Τηλ.Επικ.:210 3315016 & 210.6552722 (Εσωτερικό:137)  
Fax: 210.3255529 

 
Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο Τ.ΕΘ.Α. (www.ndf.gr), στην 

ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (www.army.gr) και περίληψη αυτής θα 
δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στο σύστη-
μα«Διαύγεια». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
 

 
 
 

ΚΑΤΟΨΕΙΣ 
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ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Υ3)  
ΚΑΙ ΔΥΟ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΤΜ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
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ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΔΥΟ ΑΤΜ ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 9 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 
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ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 424 ΓΣΝΕ 
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ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΔΟΥ «ΠΑΠΑΓΟΥ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ  
[ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙ-

ΚΑΣ] (Η «ΤΡΑΠΕΖΑ») 
 
ΠΡΟΣ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΘΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑΚΟΥ 10 
105 58 ΑΘΗΝΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
(Ο «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ») 
[Τόπος], (Ημερομηνία έκδοσης) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ  
……………..€ (…………… χιλιάδων Ευρώ) 
 
1. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (η «Εγγυητική Επιστολή») εκδίδεται 
υπέρ του Δικαιούχου κατόπιν αιτήματος του …………. (ονοματεπώνυμο)/ ή της ε-
ταιρείας με την εμπορική επωνυμία ……………………… (πλήρης εμπορική ε-
πωνυμία της εταιρείας) για συμμετοχή στο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που 
ανακοινώθηκε από το Δικαιούχο, με σκοπό την εκμίσθωση τριών (3) χώρων για χρή-
ση τους ως τραπεζικά υποκαταστήματα, καθώς και 48 χώρων εντός Στρατοπέδων 
ανά την Επικράτεια, εμβαδού 5 τ.μ. περίπου έκαστος, με σκοπό την εγκατάσταση αυ-
τομάτων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ). 
 
Οι Αιτούντες θα καθίστανται ατομικά και εις ολόκληρον υπεύθυνοι, ως κύριοι οφειλέ-
τες έναντι της Τράπεζας. 
 
2. Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι στη διάθεση του Δικαιούχου 
και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, καθ' υπόδειξη του Δικαιούχου, από την Τράπεζα, 
εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του 
Δικαιούχου, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αμφισβήτηση από την πλευρά της Τρά-
πεζας και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήματος αυτού. 
 
3. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει ισχύ για έξι (6) μήνες. Η Τράπεζα αναγνωρί-
ζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να παρατείνει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής μόνο μία φορά και για μια χρονική περίοδο έξι (6) μηνών κατόπιν ενός 
απλού γραπτού αιτήματος από πλευράς του Δικαιούχου που θα έχει πραγματοποιη-
θεί προ της ημερομηνίας λήξης της παρούσας Εγγύησης. 
 
4. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή παρέχεται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και δια 
του παρόντος παραιτούμαστε του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και 
οιασδήποτε άλλης ένστασης που οι Αιτούντες δύνανται να έχουν συμπεριλαμβανο-
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μένων των μη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα άρ-
θρα 852-855, 862-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 
 
5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η Τράπεζα και 
ο Δικαιούχος, με την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται 
την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας στην 
Ελλάδα σχετικά με οιαδήποτε αντιδικία, όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επι-
στολή. 
 
6. Η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα δεν προκαλεί 
οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων επί του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε 
σχέση με την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών. 
 
(Σφραγίδα – Υπογραφή - Ημερομηνία)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ [ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ] (Η «ΤΡΑ-

ΠΕΖΑ») 
 
ΠΡΟΣ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΘΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΙΤΤΑΚΟΥ 10 
105 58 ΑΘΗΝΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 
 
(Ο "ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ") 
[Τόπος], (Ημερομηνία έκδοσης) 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αρ. ……………… ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 
……………………….€ (…………… χιλιάδων Ευρώ) (τελικώς πλειοδοτηθέν ποσό Ευ-
ρώ) 
 
1. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (η «Εγγυητική Επιστολή») εκδί-
δεται υπέρ του Δικαιούχου κατόπιν αιτήματος του …………. (ονοματεπώνυμο)/ ή 
της εταιρείας με την εμπορική επωνυμία ……………………… (πλήρης εμπορική 
επωνυμία της εταιρείας) για συμμετοχή στο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που 
ανακοινώθηκε από το Δικαιούχο, με σκοπό την με σκοπό την εκμίσθωση τριών (3) 
χώρων για χρήση τους ως τραπεζικά υποκαταστήματα, καθώς και 48 χώρων εντός 
Στρατοπέδων ανά την Επικράτεια, εμβαδού 5 τ.μ. περίπου έκαστος, με σκοπό την 
εγκατάσταση αυτομάτων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ). 
 
Οι Αιτούντες θα καθίστανται ατομικά και εις ολόκληρον υπεύθυνοι, ως κύριοι οφειλέ-
τες έναντι της Τράπεζας. 
 
2. Το ποσό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι στη διάθεση του Δικαιούχου 
και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, καθ' υπόδειξη του Δικαιούχου, από την Τράπεζα, 
εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από τη λήψη απλής έγγραφης ειδοποίησης του 
Δικαιούχου, χωρίς οποιαδήποτε ένσταση ή αμφισβήτηση από την πλευρά της Τρά-
πεζας και χωρίς διερεύνηση των λόγων του αιτήματος αυτού. 
 
3. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει ισχύ έως ….(πέντε και μισό χρόνια από έ-
ναρξη σύμβασης). Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι είναι δυνατό να απαιτηθεί να παρατεί-
νει την ισχύ της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής μόνο μία φορά και για μια χρονική 
περίοδο έξι (6) μηνών κατόπιν ενός απλού γραπτού αιτήματος από πλευράς του Δι-
καιούχου, που θα έχει πραγματοποιηθεί προ της ημερομηνίας λήξης της παρούσας 
Εγγύησης. 
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4. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή παρέχεται αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα και δια 
του παρόντος παραιτούμαστε του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, καθώς και 
οιασδήποτε άλλης ένστασης που οι Αιτούντες δύνανται να έχουν συμπεριλαμβανο-
μένων των μη προσωποπαγών ενστάσεων και εκείνων που προέρχονται από τα άρ-
θρα 852-855, 862-864 και 866-869 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 
 
5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η Τράπεζα και 
ο Δικαιούχος, με την αποδοχή της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, αποδέχονται 
την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας στην 
Ελλάδα σχετικά με οιαδήποτε αντιδικία, όσον αφορά στην παρούσα Εγγυητική Επι-
στολή. 
 
6. Η έκδοση της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής από την Τράπεζα δεν προκαλεί 
οιαδήποτε παραβίαση των διατάξεων επί του ορίου που τίθεται για την Τράπεζα σε 
σχέση με την έκδοση των Εγγυητικών Επιστολών. 
 
(Σφραγίδα – Υπογραφή - Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι κάτωθι: 
[●] (όνομα, επίθετο του Εκπροσώπου του Υποψηφίου), κάτοικος [●] (πλήρης επαγ-
γελματική διεύθυνση του Εκπροσώπου), κάτοχος του Διαβατηρίου / Δελτίου Αστυνο-
μικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν [●] (αριθμός και Εκδούσα Αρχή), με την ιδιότητά μου 
ως Εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία [●] (πλήρη στοιχεία), δια του παρό-
ντος δηλώνουμε ότι αντιλαμβανόμαστε και αποδεχόμαστε πλήρως όλους τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του πλειοδοτικού διαγωνισμού που ανακοινώθηκε από το Τα-
μείο Εθνικής Άμυνας (το «Ταμείο»), με σκοπό την εκμίσθωση τριών (3) χώρων για 
χρήση τους ως τραπεζικά υποκαταστήματα, καθώς και 48 χώρων εντός Στρατοπέ-
δων ανά την Επικράτεια, εμβαδού 5 τ.μ. περίπου έκαστος, με σκοπό την εγκατάστα-
ση αυτομάτων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ). 

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οικονομική Προ-
σφορά, εκτός εάν άλλως προσδιορίζεται, φέρουν την έννοια που τους δίδεται στο 
τεύχος Διακήρυξης με ημερομηνία …/…/… 

Δια του παρόντος υποβάλλουμε [εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας] 
την κάτωθι Οικονομική Προσφορά, όπως παρατίθεται στον πίνακα κατωτέρω: 
 

• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
 

(Τόπος) (Ημερομηνία) 
 
Εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας  
 
(Υπογραφή-ές) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρε-
σιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος του …………………………………. (επωνυμία νομικού προ-
σώπου), δηλώνω σχετικά με τον διαγωνισμό για την εκμίσθωση τριών (3) χώρων για χρήση τους ως τραπεζικών 
υποκαταστημάτων, καθώς και σαράντα οκτώ (48) χώρων εντός στρατοπέδων ανά την επικράτεια, με σκοπό την 
εγκατάσταση αυτομάτων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ). 
και την με αριθμ. πρωτ. ………………………………… διακήρυξη αυτού, ότι:  
Α. Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στο νομικό πρόσωπο που εκπροσω-
πώ, θα χρησιμοποιηθούν τα ακίνητα, όπως προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
Β. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της με αριθμ. πρωτ. ………………… Διακήρυξης και των στοιχείων 
που την συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς.  
Γ. Έχει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως των μισθίων, την οποία οφείλει να εξε-
τάσει με όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέσα και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 
δεδομένου ότι η μίσθωση γίνεται με απόφαση και ευθύνη του, στην κατάσταση την οποία είναι τα μίσθια. 
Δ. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ οι ακόλουθοι λόγοι αποκλει-
σμού συμμετοχής του από τον διαγωνισμό:  
α)Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριο-
τήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
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τη νομοθεσία,  
β)Έχει κινηθεί εναντίον του ή έχει κινήσει διαδικασία κήρυξής του σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκα-
στική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τη νομοθεσία, 
γ)Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης, 
δ)Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών και εν γέ-
νει δεν είναι φορολογικά ενήμερο, 
ε)Έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε δημόσιες ή άλλες διαδικασίες, διαγωνισμούς με αμετάκλητη α-
πόφαση οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρμόδιας Αρχής, 
ζ)Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, του ως άνω νομικού προσώπου, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για 
ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργητικής δωροδοκίας, υφαρπαγής 
ψευδούς βεβαίωσης, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστο-
γραφίας και κατάχρησης ενσήμων, υπεξαγωγής εγγράφων, παραβίασης συμβάσεων προμήθειας, παύσης 
εργασίας, παραβίασης του απορρήτου των επιστολών, παραβίασης επαγγελματικής εχεμύθειας, κλοπής, 
υπεξαίρεσης, εκβίασης, ψευδορκίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας και νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες, 
Ε. Η προσφορά του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ για την συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό 
ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 
 

 
Ημερομηνία:        20 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρε-

σιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος του ………………………. (επωνυμία νομικού προσώπου), 
δηλώνω σχετικά με τον διαγωνισμό για την τριών (3) χώρων για χρήση τους ως τραπεζικών υποκαταστημάτων, κα-
θώς και σαράντα οκτώ (48) χώρων εντός στρατοπέδων ανά την Επικράτεια, με σκοπό την εγκατάσταση αυτομάτων 
ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) και την με αριθμ. πρωτ. ………………………………… Διακήρυξη αυτού, ότι:  
Α. Σε περίπτωση που κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην ένωση ή κοινοπραξία στην οποία 
συμμετέχει το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, θα χρησιμοποιηθούν τα ακίνητα, όπως προβλέπεται στην 
παρούσα Διακήρυξη. 
Β. Έχει λάβει γνώση όλων των όρων της με αριθμ. πρωτ. ………………… Διακήρυξης και των στοιχείων 
που την συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε 
σύμφωνα με αυτούς.  
Γ. Έχει πλήρη γνώση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως των μισθίων, την οποία οφείλει να εξετά-
σει με όλα τα απαραίτητα και προσήκοντα μέσα και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, δε-
δομένου ότι η μίσθωση γίνεται με απόφαση και ευθύνη του, στην κατάσταση την οποία είναι τα μίσθια. 
Δ. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
συμμετοχής του από τον διαγωνισμό:  
α)Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, παύση δραστηριο-
τήτων ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 
τη νομοθεσία,  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
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β)Έχει κινηθεί εναντίον του ή έχει κινήσει διαδικασία κήρυξής του σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστι-
κή διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τη 
νομοθεσία, 
γ)Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφά-
λισης, 
δ)Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών και εν γένει 
δεν είναι φορολογικά ενήμερο, 
ε)Έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε δημόσιες ή άλλες διαδικασίες, διαγωνισμούς με αμετάκλητη από-
φαση οποιασδήποτε ελληνικής ή αλλοδαπής αρμόδιας Αρχής, 
ζ)Ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, του ως άνω νομικού προσώπου, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
ή περισσότερα από τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργητικής δωροδοκίας, υφαρπαγής ψευ-
δούς βεβαίωσης, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλαστογραφί-
ας και κατάχρησης ενσήμων, υπεξαγωγής εγγράφων, παραβίασης συμβάσεων προμήθειας, παύσης εργασί-
ας, παραβίασης του απορρήτου των επιστολών, παραβίασης επαγγελματικής εχεμύθειας, κλοπής, υπεξαί-
ρεσης, εκβίασης, ψευδορκίας, απάτης, καταπίεσης, δόλιας χρεοκοπίας και νομιμοποίησης εσόδων από ε-
γκληματικές δραστηριότητες, 
Ε. Η προσφορά του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ για την συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό 
ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 
ΣΤ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ και το οποίο συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία ενέχεται και 
ευθύνεται έναντι του ΤΕΘΑ σχετικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό ενιαία, αδιαίρετα και εις ολό-
κληρο, τόσο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, όσο και κατά τη διάρκεια αυτής και θα εγγυηθεί ατομικά 
και εις ολόκληρο, κατά την σύναψη της οικείας σύμβασης και καθ’ όλη την διάρκεια αυτής, την καλή εκ-
πλήρωση των όρων της σύμβασης καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα προκή-
ρυξη. Επιπλέον, το ποσοστό συμμετοχής του στην ένωση ή κοινοπραξία είναι …………… και ορίζουμε 
κοινό εκπρόσωπο μας τον …………………………………………, ο οποίος εξουσιοδοτείται να μας εκ-
προσωπεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και κατά την υπογραφή της σύμβασης. [Δεσμεύομαι ότι σε 
περίπτωση που η ένωση ανακηρυχθεί πλειοδότης του διαγωνισμού, θα προβούμε εντός 10 ημερών από την 
κοινοποίηση σε εμάς του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σε σύσταση κοινοπραξίας, με αποκλειστικό 
σκοπό το αντικείμενο της παρούσας, της οποίας ιδρυτές- κοινοπρακτικοί μέτοχοι θα είναι τα πρόσωπα που 
απαρτίζουν τον πλειοδότη και τα οποία θα συμμετέχουν στη κοινοπραξία με το ποσοστό συμμετοχής που 
δηλώσαμε στην προσφορά που καταθέσαμε.]1 
 

Ημερομηνία:        20 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

 
(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

1 Εάν ο συμμετέχων είναι ένωση 
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