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ΠΡΟΣ  : 79 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
«ΜΥΚΑΛΗ» 

Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
Τηλ. 863 -  3621 

ΚΟΙΝ.  :  Φ.600/3/15117 
Σ.1224 
Σάμος, 28 Μαρ 20 

ΘΕΜΑ: Διαγωνισμοί-Συμβάσεις (Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
Προμήθεια Παγωτών) 

ΣΧΕΤ.  : α. Ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών 
του Κράτους» 

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

ρεσιών» 
στ. ΤΕ 61-4/18/ΓΕΣ/∆ΟΙ 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η 79 ΑΔΤΕ θα προβεί σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα σχετικά στην διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με την 
υποβολή έγγραφων, ενσφράγιστων προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης 
αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 [προσφορά του μεγαλύτερου 
ποσοστού έκπτωσης (%)], με σκοπό  την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια 
παγωτών προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και 
Στρατιωτικών Καταστημάτων της Ταξιαρχίας για την θερινή περίοδο 2020 

2. Υποβολή προσφορών μέχρι 15 Απρ 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00,

οι οποίες να αφορούν ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου χονδρικής 

πώλησης της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν οι συμμετέχοντες. 

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

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους
οχτακοσίων ευρώ (800€). 

5. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού ή τα αποτελέσματα του
κριθούν ασύμφορα, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί  την 21 Απριλίου 2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το ΓΕΣ/Δ3 για την ανάρτησή της
παρούσας διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

ΑΔΑΜ:       

67ΒΒ6-Φ75
20PROC006493156

http://www.army.gr/
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 7.   Το Εμπορικό Επιμελητήριο Σάμου παρακαλείται για την ενημέρωση 
των μελών του, για την διενέργεια της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
          8. Χειριστής θέματος: Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας ,4ο ΕΓ/ΙΙ,  τηλ  22730-
83621, e–mail: str-79-adte-gep@army.gr. 
 

 Ταξχος Περικλής Δούκας 
Ακριβές Αντίγραφο Δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
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Άρθρο 1 
Αντικείμενο της Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης 

 

 1. Αντικείμενο της διαδικασίας είναι, η ανάδειξη μειοδότη  για την σύναψη 
σύβασης για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων - 
Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Υπηρεσιών της Περιοχής Ευθύνης της Ταξιαρχίας 
την θερινή περίοδο 2020.  
 

2. Η 79 ΑΔΤΕ ως Αναθέτουσα Αρχή θα συνάψει σύμβαση με βάση τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού (αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων) με έναν (1) οικονομικό φορέα. 
 

Άρθρο 2 
Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης1 -  Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 

 

1. Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια παγωτών 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016. 

 
2. Όλοι οι περιεχόμενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι 

υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη μια 
προσφορά και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 
 

Άρθρο 3 
Δικαιούμενοι συμμετοχής2 - Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη ΣΔΣ3 και 

άλλες διεθνείς συμφωνίες 
 

  1.  Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη 
αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  
 
   α. Κράτος - μέλος της Ένωσης 
 
   β.  Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (E.O.X.) 
 
   γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ4, στο 
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 
2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
 

  δ.  Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της 
παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

                                            
1
 Ν.4412/16, άρθρα 26 και  32 παρ. 2.γ) 

2
 Ν.4412/16, άρθρα 19 και  25 

3
 Ν.4412/16, άρθρο 2, παρ. 1 40), ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η 

οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α' 139) 

4
 Νοείται η Συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το 

ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) 
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  2.  Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και 
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, 
καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 
αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες με-
ταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.. 

 
 3. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προ-
σφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας 
αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι 
κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοι-
νοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορ-
φή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής 
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
Άρθρο 4 

Περιεχόμενο Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής5 
 

 1. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα 
ακόλουθα: 
   
  α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν.4412/16. 
  
  β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν.4412/16 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο 
αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φά-
κελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
  
  γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν.4412/16 για τις συμβάσεις που αφορά το άρθρο 
αυτό και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 
  
 2. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα 
σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική (αποτελούν στοιχεία φακέλου συμβάσεως). 
 
 

                                            
5
 Ν.4412/16, άρθρο 92 
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Άρθρο 5 
Λόγοι Αποκλεισμού6 - Κριτήρια Επιλογής7 

 

           1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την 
επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 του Ν.4412/16 ή είναι γνωστό 
στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με την ανάλυση του άρθρου 73 σε συνδυασμό 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. 
 

2. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την: 
 
α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας 
 
β.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 
γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

 
 3. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς  να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α ή να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό και με τους όρους της εν λόγω 
διαδικασίας.  
 
 4. Διευκρινίζεται ότι, ο υποψήφιος προμηθευτής δύναται εναλλακτικά να 
υποβάλει ένορκη δήλωση8 ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία και σε περίπτωση που δεν υφίσταται η εγγραφή σε Εθνικά Μητρώα.. 
 

Άρθρο 6 
Χρόνος και Τρόπος Κατάρτισης και Υποβολής Προσφορών 

 

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να 
υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των 
προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92 έως 95 του 
Ν.4412/16. 

 
  2.  Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, που δεν 
διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής 

                                            
6
 Ν.4412/16, άρθρο 73 

7
 Ν.4412/16, άρθρο 75 

8
 Ν.4412/16, Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α 



-6- 
 

./. 

υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 
 

  α. Η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής (αναλόγως) 
 
  β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
 
  γ.  Ο τίτλος της σύμβασης 
 
  δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας 
υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής) 
 
  ε. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 
 3. Οι Προσφορές κατατίθενται ως κατωτέρω: 
 

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» 

 
β.  Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

και  
 
γ.  Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά». 
 

4. Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής»9 της προσφοράς περιλαμβάνονται: 

 
   α. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) σύ-
φωνα με το άρθρο 93 του Ν.4412.16, συμπληρωμένο µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία, σύµφωνα µε τις υποδείξεις που αναγράφονται επ’ αυτού (Προσθήκη 
«1/Α»). 
 
   β. Εγγύηση συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 
του Ν.4412/16 και συγκεκριμένα 2% της προϋπολογισθείσας εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι οχτακόσιων 
ευρώ (800 €). 
  
   γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς 
συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.  
 
   δ. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία: 
 

(1) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον 
οποίο συμμετέχουν. 

  (2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 

 

                                            
9
 Ν.4412/16, άρθρο 93 
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  (3) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
  (4) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από 

διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. 

 
  (5) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η 

επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή 
άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα. 

 
  (6) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην 

προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους. 
 
  (7) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για 

την οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (79 ΑΔΤΕ),  ιδίως της 
αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της. 

 
  (8) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο / οι οικονομικός /-οί 

φορέας /-είς θα τηρούν τις υποχρεώσεις10 τους που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Στην 
ίδια δήλωση θα αναγράφεται ευκρινώς αποδοχή του φορέα  σύμφωνα 
με την οποία η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

 
  (9) Δεν θα χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) 

αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους 
Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία 
τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73. 

 
στ.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός μεν 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. 

 

                                            
10

 Ν.4412/16, άρθρο 18, παρ. 2 και 4 « Η υποχρέωση της παραγράφου 2: 

(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 53 και 

(β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 130 (Όροι εκτέλεσης της 

σύμβασης).» 

Παρ. 5 «Η αθέτηση της υποχρέωσης της παρ. 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του 

οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 73 (Λόγοι αποκλεισμού)» 



-8- 
 

./. 

ζ. Καταστατικό της εταιρίας με τους νόμιμους εκπροσώπους της. 
 
η. Υπεύθυνη Δήλωση, περί του συνολικού ύψους του ετήσιου 

κύκλου εργασιών,  συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων 
(φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ) που θα αποδεικνύεται ότι το 
σύνολο είναι τουλάχιστον ίσο με το ύψος της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης για την 
εν λόγο προμήθεια παγωτών για την οποία εκδηλώνεται η συμμετοχή του 
προσφέροντος. 

 
θ. Κατάλληλες βεβαιώσεις  αναγνωρισμένων πιστωτικών 

ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή πιστοποιητικό  
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων ίσο με την εκτιμώμενη αξία 
σύμβασης. 
 

ι.   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 στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
ια. Υπεύθυνη Δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νο-

μοθεσία, στην οποία θα δηλώνεται η μη υπαγωγή (λόγος αποκλεισμού), για το 
σύνολο των προαναφερθέντων καταστάσεων και αντίστοιχα λοιπά στοιχεία σύμ-
φωνα με την παρ. 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16. 

 
ιβ. Πρακτικό απόφασης ΔΣ περί εγκρίσεως συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την 
προσφορά. 
 

ι.  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 
5. Μέσα στον (υπο) φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»11 της 

προσφοράς περιλαμβάνονται: 
 
α. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας να 

δηλώνει ότι δύναται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της προμήθειας – διάθεσης 
παγωτών για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων 
Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της Ταξιαρχίας σύμφωνα  με τους   
Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
β. Υπεύθυνη  Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
 
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον τόπο εγκατάστασης της 

επιχείρησης ο οποίος δύναται να υποστεί εξ αρχής από την Υπηρεσία υγειονοµικό 
έλεγχο. 

 δ. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 

                                            
11

 Ν.4412/16, άρθρο 94 
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 ε. Δικαιολογητικά για την εξασφάλιση μεταφοράς (συσκευασίας) 

των προϊόντων διατροφής, σύµφωνα µε τους ισχύουσες κανόνες υγιεινής των 
τροφίµων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) και κάθε άλλη συναφή µε το αντικείμενο νοµολογία 
(δήλωση). 
 
  στ. Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρμογής HACCP από ιδιωτικό 
φορέα, που να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από φορέα διαπίστευσης 
μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση και μάλιστα, μέλος της 
αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (ΜLA) αυτής, ή κατά το πρότυπο 
ΕΝISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται ή βεβαίωση εφαρμογής του 
αντίστοιχου οδηγού υγιεινής, ανάλογα με το είδος και τη δυναμικότητα της 
επιχείρησης ή ισοδύναμο πιστοποιητικό. 

 
ζ. Δικαιολογητικά για την μεταφορά των προϊόντων µε 

κατάλληλα οχήματα, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν και να διαθέτουν τις 
απαραίτητες άδειες, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκοµισθούν. Οι 
οδηγοί αυτών πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούμενων εγγράφων οδήγησης για 
τον ανάλογο τύπο οχήματος. 

 
  η. Λίστα όλων των συνεργαζόμενων µε αυτόν προμηθευτών. 
 
  θ. Δήλωση της Χώρας Καταγωγής των προσφερόμενων ειδών. 
 
  ι. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο οικονομικός φορέας να 
δηλώνει ότι  αποδέχεται τους  Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας 
διακήρυξης  
 

  Ο χειρισμός των υποβληθέντων απλών φωτοαντίγραφων γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14), και 
για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις εν λόγω διατάξεις. 

 
6. Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά»12 

της προσφοράς περιλαμβάνονται: 
 

 α.  Η τιμή σε ευρώ (€). Το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του 
επίσηµου τιμοκαταλόγου χονδρικής πώλησης της αντιπροσωπίας παγωτών που 
εκπροσωπεί η εταιρεία. Στην τιµή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείμενη νουθεσία (ΦΠΑ, κτλ), για 
παράδοση των εφοδίων στα κατά τόπους Στρδα. 
 

  β. Συμπληρωμένο το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, 
όπως  υπόδειγμα Προσθήκης «4/Α». 

  
7. Σε περίπτωση μη υποβολής μέρους ή του συνόλου ή κατά 

παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών των 

                                            
12

 Ν.4412/16, άρθρο 95 
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υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική . 

 
8. Τα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» δεν υποβάλλονται κατά τη 

φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων προμηθευτών, αλλά κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που 
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων 
των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα 
της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται 
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης.  

 
9. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής 

προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» - «Τεχνική 
Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των 
υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 
 

10. Αναφορικά με το θέμα προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη 
δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του 
Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή (79 
ΑΔΤΕ) υποχρεούται να τα αποδέχεται. 

  
11. Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.4412/16) και τους όρους της παρούσας. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς ή τυχόν 
συμπλήρωσης της ήδη υποβληθείσας.  

 
12. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε 

έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή 
(79 ΑΔΤΕ) μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα 
κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

 
13. Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: 
 

α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των 
δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισμού. 
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β. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να 
αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, 
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

 
γ. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι 

δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
δ. Οι προσφορές (όσα από τα δικαιολογητικά απαιτείται η σε 

έντυπη μορφή υποβολή τους) δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι 
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Αρμόδιας Επιτροπής. 

 
στ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 
ζ. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον 
όταν αυτές είτε ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού κατόπιν εγγράφου 
της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 
είτε ζητούνται απ’ ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή (79 ΑΔΤΕ). Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε 
σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική 
για τον υποψήφιο προμηθευτή και υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 
η. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης 

έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα «Β» (Ειδικοί Όροι) της 
παρούσας Διακήρυξης, αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η 
οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 
 

θ. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση, 
που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν 
γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 

 
ι. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων 
οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της 
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έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως 
εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά 
απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.  

 
ια. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο τα 

συγκεκριμένα στο άρθρο 1 της παρούσας . 
 

ιβ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
ιγ. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί 

στη σύνταξή τους, η τάξη η σειρά των όρων και τα υποδείγματα της Διακήρυξης. 
 
ιδ. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει 

να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη 
υπόψη», κ.λπ. 

 
 ιε. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς 

χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή 
άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο προμηθευτή να αναφέρει σε 
συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

 
ιστ. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο 

υποψήφιος προμηθευτής είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών 
συνθηκών εκτέλεσης των υπηρεσιών του διαγωνισμού και ότι έχει μελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού. 

 
ιζ.  Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση 
οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί 
λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
 
 16. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα 
σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική. 
 

Άρθρο 7 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών13 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους 
προμηθευτές επί τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και 

                                            
13

 Ν.4412/16, άρθρο 97 
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αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και 
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 

από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον τούτο 
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (79 ΑΔΤΕ) πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη 
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 
εάν η Αναθέτουσα Αρχή (79 ΑΔΤΕ) κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 

διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή ασφαλιστικών 
μέτρων κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (79 ΑΔΤΕ), που αφορούν τον 
διαγωνισμό. 

 
5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον υποψήφιο 

προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον 
δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 
6. Ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την 

Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 
Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος προμηθευτής  υπόκειται σε 
κυρώσεις και ειδικότερα στην έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για 
κατακύρωση. 

 
Άρθρο 8 

Προσφερόμενη Τιμή 
 

1. Η προσφερόμενη τιμή για την προμήθεια παγωτών πρέπει να 
δίνονται σε ευρώ (€) άνευ ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά παρατίθεται ως 
Υπόδειγμα της Προσθήκης «4»του παρόντος. 

 
2. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των 

επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, 
προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες 
σχετικές δαπάνες) που βαρύνουν τον υποψήφιο προμηθευτή και θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. Η αναγραφή της τιμής μπορεί να 
γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία. 

 
3. Η Αναθέτουσα Αρχή (79 ΑΔΤΕ) διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από 

τους υποψήφιους προμηθευτές στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
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προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές14), οι δε 
υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
4. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
 
5. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
6. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, 

οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέες τιμές ή να τις 
τροποποιήσουν.  

 
Άρθρο 9  

Εναλλακτικές προσφορές15 
 
 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

 
Άρθρο 10 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής16 
 

 

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη 
διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων / 
συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων 
που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 (Εχεμύθεια) του Ν.4412/16. Η αποσφράγιση 
διενεργείται δημόσια. 

 
2. Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας, έχουν ως εξής: 

 
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος 

των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,  
μονογράφονται και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το 
αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών 
αναγράφονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι 
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν  αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται (εξωτερικά του φακέλου) και σφραγίζονται από το παραπάνω 
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 Ν.4412/16, άρθρο 88 

15
 Ν.4412/16, άρθρο 57 

16
 Ν.4412/16, άρθρο 100 
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όργανο, ενώ τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και 
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται. Αργότερα την ίδια ημέρα,  
αμέσως μετά και την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, αποσφραγίζονται οι 
οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων των οποίων, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής είναι πλήρης και οι τεχνικές προσφορές είναι 
«αποδεκτές».  

 
β. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 

της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης 
και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. 

 
γ. Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά 

στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται όπως ορίζεται από την παρ. 2.α. 
του Άρθρου 10 και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.  

 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια 2.α και 2.β. οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

 
3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες.  

 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί, ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 

127 του Ν.4412/16, για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 4 
Ν.3886/10. 

 
4. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής 

που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, 
μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα 
αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

 
5. Ισότιμες προσφορές17. 

 
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή όπως 

αυτή καθορίζεται στο άρθρο 12 των Γενικών Όρων.Στην περίπτωση αυτή η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
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Άρθρο 11 
Απόρριψη Προσφορών 

 

1. Η απόρριψη Προσφοράς18 γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής (79 ΑΔΤΕ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

 
2. Η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 

α. Μη σύνταξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και κατά είδος 
φακέλου, στα άρθρα 94 έως και 96 του Ν.4412/16. 

 
β. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.  
 
γ. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/και παράβαση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης των άρθρων 4 και 6 της παρούσας (Περιεχόμενο 
Προσφορών και Αιτήσεων Συμμετοχής- Χρόνος και Τρόπος Κατάρτισης και 
Υποβολής Προσφορών). 

 
δ. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των 

ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής του άρθρου 5 της παρούσας (Λόγοι 
Αποκλεισμού - Κριτήρια Επιλογής. 

 
ε. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση 

οποιασδήποτε υποχρέωσης που αφορά τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 
 

 στ. Χρόνο ισχύος της Προσφοράς μικρότερο από τον ζητούμενο. 
 

 ζ. Υποβολή σε έντυπη μορφή οικονομικών στοιχείων εντός των 
φακέλων / εντύπων υποβληθέντων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» - «Τεχνική 
Προσφορά» και αντίστροφα. 

 
η. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό 

αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή θέτει όρο 
αναπροσαρμογής τιμών. 

 
θ. Υποβολή σε έντυπη μορφή στοιχείων μετά την καθοριζόμενη 

από την διακήρυξη προθεσμία. 
 
ι. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της 

Διακήρυξης. 
 
ια.  Μη υποβολή κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται να 

υποβληθεί από την προσφορά. 
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ιβ. Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών ή / και δήλωση ψευδών 
στοιχείων ή / και δεδομένων που δεν δύνανται να επιβεβαιωθούν για την 
γνησιότητά τους, που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο που δύναται να διενεργήσει 
η Αναθέτουσα Αρχή (79 ΑΔΤΕ) είτε κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής 
διαδικασίας είτε κατά την υλοποίηση της συμβάσεως. 
 

Άρθρο 12 
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης19 

  
1. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται μόνο βάση του υψηλό-
τερου ποσοστού έκπτωσης (%), επί του επισήµου τιμοκαταλόγου χονδρικής πώ-
λησης της εταιρίας παραγωγής παγωτών που εκπροσωπείται από τους υποψήφι-
ους προμηθευτές . 
 

2. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων (των 
οποίων έχουν γίνει αποδεκτά ως προς την πληρότητα, νομιμότητα και κανονικότη-
τα, τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και της τεχνικής προσφοράς όπως καθο-
ρίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους) θα γίνει επί του ποσοστού έκπτωσης 
(%), του επισήµου τιμοκαταλόγου  πώλησης της εταιρείας παραγωγής των παγω-
τών  και με βάση το προαναφερθέντα ποσοστό στην παρ. 1 του άρθρου 12 των 
Γενικών Όρων. 
 

Άρθρο 13 
Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών (Μειοδότη)20 

 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός  είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 
4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/16, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 6 της παρούσας21 προσκομίζονται 
σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης.  

 
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν 

ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
μειοδότη  να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

                                            
19

 Ν.4412/16, άρθρο 86, παρ. 10 

20
 Ν.4412/16, άρθρο 103 

21
 Ν.4412/16, άρθρο 73 και 75 
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3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρου 6 της παρούσας22 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας23, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρ-
χής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρου 6 
της παρούσας24, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται. 

 
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα τις το 
άρθρου 6 της παρούσας25, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

 
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως 

και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 5 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής όπως αναγράφονται στο ίδιο άρθρο, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 
14 της παρούσας26, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρου 6 της παρούσας27, 
εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσας28, 
η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 
κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

                                            
22

 Ν.4412/16, άρθρο 79 

23
 Ν.4412/16, άρθρο 104 

24
 Ν.4412/16, άρθρο 72 

25
 Ν.4412/16, άρθρο 72 

26
 Ν.4412/16, άρθρο 104 

27
 Ν.4412/16, άρθρο 72 

28
 Ν.4412/16, άρθρο 104 
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επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και το άρθρο 75 του 
Ν.4412/16 η διαδικασία ματαιώνεται. 
 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και 
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού μειοδότη ως εκπτώτου 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύ-
ρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 1529. 

 
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 
Άρθρο 14 

Χρόνος Συνδρομής Όρων Συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές 30 
 

1. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς και συγκεκριμένα κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 
6 της παρούσας31. 

 
2. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 

προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τον 
Ν.3886/10.  
 

3. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι 
προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν σύμφωνα με το άρθρου 6 
της παρούσας32, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 
προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι 
προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα 
αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών αποδεικτικών εγγράφων33 νομιμοποίησης. 

 
4, Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της 

αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης 
παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 
προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του 

                                            
29

 Ν.4412/16, άρθρο 105 

30
 Ν.4412/16, άρθρο 104 

31
 Ν4412/16,  άρθρο 80 (Αποδεικτικά μέσα)   

32
 Ν.4412/16, άρθρο 79 

33
 Ν.4412/16, άρθρο 80 Όπως Προσθήκη «1/Α» του παρόντος 
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Ν.4412/16, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. 
Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 15 
Κατακύρωση – Ανάθεση Σύμβασης34 

 

1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι 
προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τον 
Ν.3886/10.   

 
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, 

μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης 
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό μειοδότη με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., 
επί αποδείξει. 

 
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
 
4. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα 
εξής: 

 
α. Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των 

προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών. 

β. Κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό 
ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 80 του Ν.4412/16, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
5. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 

κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να 
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 
6. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προ-

μηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα 
με την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 της παρούσας. 

 

                                            
34

 Ν.4412/16, άρθρο 105 
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7. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση - ανάθεση προμή-
θειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τα παρα-
κάτω στοιχεία: 
 
                       α. Τα προς προμήθεια είδη, τις ποσότητες και τις τιμές. 
 
                       β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά (γεύματα). 
 
                       γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης - ανάθεσης με τους όρους της 
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη πρό-
σκληση. 
 
                       δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
 

Άρθρο 16 
Ματαίωση διαδικασίας35 

 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 

 
 α. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής 

προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή 
αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύμβασης. 

 
 β. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες 

(προσωρινούς αναδόχους) δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 
 
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να 

λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από 
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
 α. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης 
 
 β. 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 ή τον φορέα για τον 
οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

 
 γ. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση 

της σύμβασης 
 
 δ. Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη 
 
 ε.  Μετά τη λήξη του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος 

της προσφοράς. 
                                            
35

 Ν.4412/16, άρθρο 106 
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 στ.  Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως 

ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει α-
νάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο 
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που 

αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμ-
βασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω 
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

 
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη 

του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της 
διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 
σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 
άρθρων 29 (Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση) ή 32 (Προσφυγή στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση) του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 

Άρθρο 17 
Κατάρτιση Συμβάσεων 

 

 1. Το κείμενο των συμβάσεων (σχέδιο) επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη ως Παράρτημα «Γ». 
  
 2. Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης και με την επιφύλαξη 
όσων ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 
μέρη σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί 
δημοσίων συμβάσεων. 
 

3. Ειδικά για την σύναψη της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέ-
λεσης της που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
ΦΠΑ, ήτοι ύψους δυο χιλιάδων (2.000 €) ευρώ. 
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Άρθρο 18 
Παρακολούθηση36 - Παραλαβή37 - Χρόνος Παραλαβής38  

 

 1. Η παρακολούθηση και παραλαβή των εμπορευμάτων θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους που περιγράφονται στο 
Παράρτημα «Β» της παρούσας διακήρυξης. 
 

 2. Εφ' όσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση των παραδοτέων  
εμπορευμάτων με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης αυτά θα 
απορρίπτονται. 

 
Άρθρο 19 

Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 
 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των 
παραδοτέων,  με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής 
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 
2. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 
Άρθρο 20 

Τιμολόγηση - Τρόπος Πληρωμής39 
 

 1. Για την πληρωμή, ο προμηθευτής δύναται να καταθέτει τουλάχιστον 
ανά τριάντα (30) ημέρες, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
δικαιολογητικά της παρ. 6 του παρόντος άρθρου. 

 
 2. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Στρατιωτικό Πρατήριο 

Σάμου (ΣΠ Σάμου) στο όνομά του και εντός 30 ημερών από την παράδοση των 
σχετικών δικαιολογητικών. 

 

                                            
36

 Ν.4412/16, άρθρο 216  

37
 Ν.4412/16, άρθρο 208 και 219 

38
 Ν.4412/16, άρθρο 209 

39
 Ν.4412/16, άρθρο 200 
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 3. Επίσης, η πληρωμή θα γίνεται, υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση παραλαβής τους με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή 
άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 
 
 6. Για την πληρωμή του προμηθευτή, απαιτούνται, τα εξής κατ ελάχιστο 
δικαιολογητικά: 
 

α. Τιμολόγιο πώλησης εμπορευμάτων. 
 
β. Δελτία αποστολής εμπορευμάτων . 

 
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου 

Δημοσίου Ταμείου. 
 
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα 

ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την 
πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο προμηθευτής θα καταθέτει μαζί με 
τις ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. 

 
ε. Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του 

προμηθευτή. 
 

στ.  Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας.  
  

 7. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. Για την παρακράτηση του Φ.Ε. θα 
χορηγείται από το Στρατιωτικό Πρατήριο Σάμου βεβαίωση παρακράτησης 
υπογεγραμμένη από τα οικονομικά όργανα της Μονάδας, στον προμηθευτή. 
  

 8. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο 
πάνω προθεσμία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. Ζ του Ν.4152/13 περί καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις  
εμπορικές συναλλαγές.  

 
  9. Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 

πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.). 

 
10. Ο ΦΠΑ επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Υπηρεσία. 

 
11. Καμία επιπλέον χρέωση δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που 

προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 
 

12. Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου από 
την σύμβαση, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή  ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης ή με βάση της διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).      
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Άρθρο 21 

Εγγυήσεις40 
 

1. Οι εγγυήσεις των παραγράφων που ακολουθούν στο παρόν άρθρο 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους οτον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 
2. Εγγύηση Συμμετοχής  
 

   α. Ο συμμετέχων υποψήφιος προμηθευτής είναι υπoχρεωμέvoς 
στο φάκελο των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» vα καταθέσει ίση με το 2% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση ήτοι 
ύψους οχτακοσίων (800 €) ευρώ. 
 

β. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 
όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 
γ. Η εγγύηση συμμετοχής41 πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 

τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη 
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
δ. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων 

αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή 
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα των Γενικών και 
Ειδικών Όρων, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 
 ε. Η ένσταση του προμηθευτή κατά της αποφάσεως δεν 

αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 
 

 στ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον προμηθευτή με την 
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 

                                            
40

 Ν.4412/16, άρθρο 72 

41
 Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
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ζ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
προσφέροντες μετά την: 

 
(1) Άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης 

προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. 

 
(2)  Άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης α-

σφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών. 
 

 
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης42 της σύμβασης καλύπτει 

συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, και ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης 
εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) 
χωρίς ΦΠΑ επί της συνολικής συμβατικής αξίας ήτοι ύψους δυο χιλιάδων 
(2.000€) ευρώ.  

 
β.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παροχής των 
υπηρεσιών. 

 
γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 

 
  4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
  5. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του 
Ν.4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο προμηθευτής 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης εκτός ΦΠΑ . 
 

  6. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία:  

 
  α. Την ημερομηνία έκδοσης. 
 

β. Τον εκδότη. 
 
γ.  Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται. 

                                            
42

 Συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 12 / 2015 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
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δ.  Τον αριθμό της εγγύησης. 
 
ε.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
 

                    στ.  Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
 

ζ.  Τους παρακάτω όρους ότι:  
 

(1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

 
(2) Σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 

η.  Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
θ.  Την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
 
ι. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  

 
                     ια.  Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 
 7. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα στην προηγούμενη παράγραφο και συμπληρωματικώς με 
συνημμένα υποδείγματα  (Προσθήκες «2» και «3») του παρόντος. Διαφορετική 
διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από 
τα πιστωτικά ιδρύματα, ή χωρίς να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του 
παρόντος άρθρου, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το 
υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα 
διακήρυξη. 

 
8. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να 

έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

 
Άρθρο 22 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

1. Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόμενος υποβάλλει ψευδείς ή 
ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις, ή δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκό-
ντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπως αυτά καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, 
καθώς επίσης εάν δεν προσέλθει έγκαιρα στην ημερομηνία που καθορίζεται 
στη διαταγή κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύµβαση, τότε η εγγύηση 
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συμμετοχής του στο διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταµείου 
Στρατού (ΜΤΣ), όπως καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 105 του 
Ν.4412/2016. 

 
2. Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους προµηθευτή, οποιουδήπο-

τε από τους όρους της σύµβασης (καθυστερήσεις, άρνηση δειγµατοληψίας, 
ελλείψεις, κακής ποιότητας προϊόντα κλπ), η 79 ΑΔΤΕ επιβάλλει κατά την κρί-
ση του, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οποιαδήποτε από τις παρακάτω κυρώσεις: 
 

α. Έγγραφη επίπληξη. 
 
β.  Πρόστιµο µέχρι 25% του ύψους της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ηµερών από την επιβολή 
του και αποδίδεται στο ΜΤΣ. 

 
γ. Πρόστιµο µέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής 

καλής εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ηµερών από την επιβολή 
του και αποδίδεται στο ΜΤΣ. 

 
δ.  Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα  του  

και γενικά από κάθε άλλο δικαίωµα που απορρέει από αυτή. 
 
ε.  Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 

σύµ- βασης, υπέρ του ΜΤΣ. 
 

3. Η είσπραξη του προστίµου θα πραγματοποιείται µε την παρακάτω 
σειρά: 
  

α. Απευθείας πληρωµή από τον προμηθευτή στο 79 ΚΤΣ. 
 

β. Είσπραξη από τα δικαιώµατά του έναντι της Υπηρεσίας (πχ 
αξία εμπορευμάτων - παρακράτηση του αντίτιµου των τιµολογίων). 

 
γ. Παρακράτηση από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

των όρων της σύµβασης. 
 

4. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Υπηρεσίας για ζηµία που θα προέλθει άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση/αµέλεια 
του προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

 
5. Μετά την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου, η 79 ΑΔΤΕ µπορεί να 

αναθέσει την προμήθεια στον επόµενο μειοδότη του διαγωνισµού ή σε άλλον 
προμηθευτή, είτε µε διαγωνισµό, είτε χωρίς διαγωνισµό κατά την κρίση του. Η 
επιπλέον διαφορά τιµής βαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή για το διάστηµα που 
µεσολαβεί από την ημερομηνία κήρυξής του ως έκπτωτου, µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης της σύµβασης. 

 
6. Η είσπραξη της παραπάνω διαφοράς τιµής γίνεται είτε από όσα 

ενδεχομένως δικαιούται προς είσπραξη ο έκπτωτος προμηθευτής, είτε από την 
ιδιαιτέρα του περιουσία, κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. 
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7. Προσφυγή στην επιβολή κύρωσης µπορεί να υποβληθεί εντός 30 

ηµερών από την ηµεροµηνία που ο προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης της 79 ΑΔΤΕ σύµφωνα µε τα καθοριζόμενα στο άρθρο 205 του 
Ν.4412/2016. 

 
8. Σε περίπτωση που το είδος βρεθεί «µη κανονικό» ή το προϊόν 

χαρακτηρισθεί «Ακατάλληλο για την Στρατιωτική Υπηρεσία» ή «Ακατάλληλο για 
βρώση» ή «Επιβλαβές» ή «Επικίνδυνο για τον άνθρωπο», εφαρµόζεται η 
παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου µέχρι και διακοπής της σύµβασης 
(προσωρινή ή οριστική). 
 

9. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα και γεύματα, 
τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή 
είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών  και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, 
γίνεται παράλληλη  ενημέρωση του ΕΦΕΤ. 

 
10. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 
 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν 
παραδόθηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

  
11. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται άµεσα από τον 

προμηθευτή εγγράφως στην 79 ΔΑΤΕ και να βεβαιώνονται µε τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία (αρµόδιας αρχής), µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε 
που συνέβησαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/2016. 

 
12. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
 

13. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 
αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν 
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, 
οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 

 
14. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσί-

α, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βά-
ρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση 
της σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμά-
των της για μελλοντικές ενέργειες της. 
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Άρθρο 23 
Έννομη Προστασία κατά τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων43 

 
1. Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στο Ν.3886/10. 

 
2. Συμπληρωματικώς: 
 

α. Ένσταση 
 

(1) Υποβάλλεται : 
 
(α) Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων αξίας ίσης ή κατώτερης των 60.000,00€ (χωρίς 
ΦΠΑ). 

 
(β) Εντός προθεσμίας 5 ημερών από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή για όταν στρέφεται κατά της διακήρυξης, μέχρι 5 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
(γ)  Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από 

τους οικονομικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείμενη νουθεσία, επισυνάπτοντας 
σχετικό έγγραφο το οποίο φέρει πρωτότυπη υπογραφή. 

 
(δ) Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδρομείο ως 

ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του 
ταχυδρομείου. 

(ε) Σε περίπτωση υποβολής ένστασης µε 
τηλεομοιοτυπία (fax), από τους προμηθευτές, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, 
παρά µόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία (fax) η υποβολή του 
επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 
Ν.2672/98 και του άρθρου 10 παρ 2 του Ν.2690/99. 

 
(στ)  Μετά την υποβολή των ενστάσεων, η 

Αναθέτουσα  Αρχή  προ- βαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
(δ)  Ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει εντός προθεσμίας 10 ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 
τεκμαίρεται η απόρριψή της. 
 

(2) Για το παραδεκτό της άσκησης, απαιτείται (με την 
κατάθεση της ένστασης) η καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το 

                                            
43

 Ν.4412/16,  Βιβλίο IV, άρθρα 345 έως 373. Επισημαίνεται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και 

τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. 
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ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο 
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
Υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε 
µορφή αρχείου .pdf,  προσκοµίζονται δε εντός τριών (3) εργασιών  ηµερών και σε 
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει 
του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης περί 
ηλεκτρονικού παραβόλου ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά 
αυτά ισχύουν. 
 

δ. Προδικαστική Προσφυγή 
 
 Ισχύουν κατά περίπτωση τα αναφερόμενα στο Ν.3886/10. 

 
  γ. Διοικητικές Προσφυγές Κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης 
των Συμβάσεων 
 
   Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 
και 220 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν 
επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 

Άρθρο 24 
Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων44 

 
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα 

όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά 
όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

 
  α. Αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των 
προσφερόντων ή υποψηφίων, 
 
  β. Ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή 
υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
 
  γ. Εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή 
υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση 
των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας 
 
            δ.  Γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης 
 

                                            
44
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           ε. Στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που 
ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του προμηθευτή 
 
  στ.  Γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον Ν.4412/16, 
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή 
της Προϊσταμένης Αρχής. 
 
 2. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά 
όργανα για την συγκεκριμένη σύμβαση όπως αναφέρονται στο Παράρτημα «Β». 
Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και 
έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που 
αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών 
οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά 
προέρχονται. 
 

3. Με την απόφαση της παραγράφου 2 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, 
ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών 
κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω. 
 

4. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα 
μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της 
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
5. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις 

αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω 
νόμου. 

 
6. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών 

υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
ισχύουν και τα ακόλουθα: 
 

α. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και 
προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται 
χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης 
ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού 
οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). 

 
β. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης 

προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Το όργανο 
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα «Β», συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων 
της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προμηθευτή και 
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου μπορεί να 
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συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις 
παραπάνω αρμοδιότητες. 

 
γ. Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη 
ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την συμπλήρωση ή την 
συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από 
άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη 
συγκρότηση της Επιτροπής. 

 
δ.  Για την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του 

παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226). 
 

Άρθρο 25 
Διατάξεις – Ορισμοί45 

 

 1. Για τις ανάγκες της παρούσης διακήρυξης ισχύουν οι ορισμοί της 
κείμενης νομοθεσίας και λόγω συμβατικού αντικειμένου λαμβάνονται υπόψη και 
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 
και 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς επίσης οι ορισμοί και οι αντίστοιχες 
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της παρούσας διακήρυξης διατάξεις του Ν. 
4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/2014) («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). 
 
 2. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : 
 
  α. Ασφάλεια Τροφίμων ως η κατάσταση του τροφίμου που δεν 
προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται 
και/ή καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. 
 
  β. Αλυσίδα Τροφίμων ως η ακολουθία των σταδίων και των 
λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού 
ενός τροφίμου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την 
κατανάλωση. 
 
  γ. Επιχείρηση Τροφίμων ως ο Οργανισμός της Αλυσίδας 
Τροφίμων που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή 
παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική 
πώληση και διάθεση των Τροφίμων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις 
συμπεριλαμβάνονται οι Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι 
πάροχοι υπηρεσιών των ως άνω επιχειρήσεων π.χ εξοπλισμού, συσκευασίας, 
καθαριστικών, προσθέτων και συστατικών. 
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  δ. Εγκατάσταση ως η κάθε μονάδα μίας επιχείρησης. 
 

Άρθρο 26 
Υποχρεώσεις  Αναδόχου 

 
1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς 

τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στην κείμενη νομοθεσία46. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

 
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με το έργο. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
 

3. Ο ανάδοχος  οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα 
αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής (79 ΑΔΤΕ), καθώς και των 
εκάστοτε Αναθετουσών  Αρχών. 
 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι 
υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων στις 
οποίες θα διαθέτει τα προϊόντα του. 

 
5. Ο ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 

Σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε 
θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε 
αιτίας και αν προέρχεται. 
 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και 
υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση του της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν 
δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου.  
 

7.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη 
που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή για την εκπλήρωση όλων των απορρεου-
σών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμ-
φωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους 
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σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέ-
τουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υπο-
χρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 
8. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέ-

λος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, 
τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέ-
λη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και 
να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατό-
τητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετα-
σθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέ-
τουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώ-
σουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με 
προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας σύναψης σύμβασης. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 
9. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστι-

κής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν την α-
νάδοχο εταιρία, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη της εταιρίας, μόνο εφό-
σον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρω-
σης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμο-
δίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, σε περίπτωση συγχώνευσης, 
εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτί-
ζουν την εταιρία, η συνέχιση ή όχι του έργου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο 
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε πε-
ρίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία 
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβα-
ση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέ-
τοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ Δημοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής 
Εκτέλεσης. 

 
10.  Ο ανάδοχος, υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύ-

ναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 
3414/05  (Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφά-
νειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσί-
ων συμβάσεων»). 

 
Άρθρο 27  

Αλλαγή Στοιχείων Προμηθευτή 
 

1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
συνεργαζόμενους προμηθευτές, που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του, θα 
πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. 
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 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή, ο 
πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) εργάσιμες  
ημέρες  πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή. 
 

3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή, θα 
πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η προμήθεια των ειδών και χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίμων. 
 

Άρθρο 28  
Διενέργεια Ελέγχων 

 
 1. Ο Υγειονομικός Έλεγχος του προμηθευτή , θα διενεργείται κατά τα 
οριζόμενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
9697 (ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάμενη νομοθεσία, οποτεδήποτε 
κατά κρίση της 79 ΑΔΤΕ και της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος «Β» (Ειδικοί Όροι / 
Τεχνική Προδιαγραφή) της εν λόγω δημοσίευσης και σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα κανονισμό περί ελέγχων του αντικείμενου της παρούσας.  
 
 2. Ειδικά πριν την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής περί 
αποδοχής των δικαιολογητικών συμμετοχής και σε κάθε περίπτωση πριν την 
ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, το αρμόδιο προσωπικό 
με διαταγή της 79 ΑΔΤΕ δύναται κατά τη κρίση του να προβαίνει στη διενέργεια 
υγειονομικού ελέγχου του Υποψήφιου  προμηθευτή. 
 

3. Ο  Υγειονομικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται μαζί με τα υπόλοιπα 
δικαιολογητικά  του αντίστοιχου φακέλου «δικαιολογητικών» για την εισήγηση περί  
κατακύρωσης. 

 
 4. Η εν λόγω επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της 79 ΑΔΤΕ 
θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από έναν τουλάχιστον Αξιωματικό Υγειονομικού. 
   

Άρθρο 29  
Ανωτέρα Βία 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφ' όσον διαπιστωθεί: 
 

α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία 

σίτισης  μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον 
πάροχο υπηρεσιών. 

 
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
  

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 
εργασιών  του καταστήματος του προμηθευτή.    
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β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα ή 
στο εργοστάσιο του αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 

 
γ. Πλημμύρα. 
 
δ. Σεισμός. 
 
ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια. 
 

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου). 
 
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 

 3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 

επαγγελματικής δραστηριότητας του προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν 
δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν 
λόγους ανωτέρας βίας. 

 
 

Άρθρο 30 
Γλώσσα Εγγράφων Διαδικασίας  

 

 1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά 
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την 
συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο προμηθευτή στην Ελληνική 
γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη 
γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει 

ο προμηθευτής στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής 
σύμβασης. 

 
3.  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, εκτός των φυλλαδίων που 
αφορούν τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Άρθρο 31 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 



-38- 
 

./. 

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων 
σύμφωνα με το ΠΔ 28/15, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β 
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013. 

 
Άρθρο 32 

Δημοσιότητα και Διαφάνεια 47  
 
 1. Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας διενέργειας συνοπτικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων - 
Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της Ταξιαρχίας ,για 
την θερινή περίοδο 2020 ορίζεται η ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας 
διακήρυξης.. 
 

2. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατόν, 
όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
σχετικά με την ανάθεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους 
οποίους αποφάσισαν να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία δημοσιεύθηκε και 
να αρχίσουν νέα διαδικασία. 

 
3. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή 

προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατόν και 
σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης: 

 
α. Σε κάθε απορριφθέντα υποψήφιο, τους λόγους απόρριψης της 

αίτησης συμμετοχής του, 
 
β.  Σε κάθε απορριφθέντα προσφέροντα, τους λόγους απόρριψης 

της προσφοράς του.  
 
γ. Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή 

προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας 
προσφοράς, καθώς και το όνομα του προμηθευτή. 

 
δ.  Σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει παραδεκτή 

προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του 
διαλόγου με τους προσφέροντες. 
 

4. Τυχόν έξοδα δημοσίευσης της βαρύνουν την Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
 

Άρθρο 33 
Εκχωρήσεις Δικαιωμάτων 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων ή / και δικαιωμάτων που απορρέουν από 
την σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
                                            
47

 Ν.4412/16,  Άρθρα 61, 66, 67, 69, 70,  
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Άρθρο 34 
Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους 48 

 
1.  Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης και πάντα ύστερα από γνωμοδότηση49 του αρμοδίου 
οργάνου, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας 

τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα 
αρχικά έγγραφα της σύμβασης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη 
φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους 
υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις 
ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. 

 
β. Για τις συμπληρωματικές παροχές από τον ανάδοχο, οι οποίες 

κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η 
αλλαγή του αναδόχου: 

 
(1) Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς 

λόγους, π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο 
εξοπλισμό, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύνα-
ψης της αρχικής σύμβασης, και 

 
(2) Θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική 

επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. 
 

   γ. Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών 
τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
 

δ. Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

(1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων 
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή [π.χ. 
αλλαγή τόπου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου (παρεχόμενων υπηρεσιών)]. 

 
(2) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης. 
(3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% 

της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης. 

 
  ε. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι 
ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 3. 

                                            
48

 Ν4412/16, Άρθρο 132 

49
 Ν4412/16, Άρθρο 201 
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2. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων 1.α. έως 1.δ. της παρ. 3, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται 
χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Ν.4412/16, 
εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: 

 
α. Των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16 

 
β. Του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης 

για τις συμβάσεις υπηρεσιών. 
 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται 
βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 
 

3. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης 
κατά την έννοια της παραγράφου 1.δ., εφόσον καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς 
διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε 
περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση 
θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 
α. Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει 

μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη 
συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή 
στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα 
προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
β.  Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της 

σύμβασης υπέρ του προμηθευτή, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική 
σύμβαση 

 
γ. Η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της 

σύμβασης 
δ.  Όταν νέος προμηθευτής υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε 

ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, 
συνεπεία: 

 
(1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης 

με την περίπτωση 1.α. 
 
(2) Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, 

λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της 
απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο 
πλαίσιο προ πτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό 
φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, 
υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της 
σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής της κείμενης 
νομοθεσίας ή 
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(3) Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 
του Ν.4412/16. 

 
4.  Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον 

Ν.4412/16, για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης κατά τη 
διάρκειά τους, που είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 
1 και 2. 

 
Άρθρο 35 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης50 
 

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις, που ορίζουν 
οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 
(Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν4412/16. 
 

β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, 
τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 73 του Ν4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία της σύναψης σύμβασης 

 
γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 

σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
  

2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις, που ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 
7 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α' 115). 

 
3. Είναι δυνατή η μονομερής λύση της σύμβασης σε περίπτωση, που 

δεν υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω αλλαγής υφιστάμενης κατάστασης μη 
δυνάμενης να προβλεφθεί από την ΑΑ και με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος 
ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παύσης.  

 
Άρθρο 36 

Εχεμύθεια51 
 

 1. Ο ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης 

                                            
50

 Ν4412/16, Άρθρο 133 

51
 Ν.4412/16,  άρθρο 21 
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και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της 
εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. 

 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 

του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 
χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί 
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική 
εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η 
αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται 
εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή 

(μη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας 
της. 

 
4. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 
5. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις 

τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
6. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων 

οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του ΠΔ 28/2015 (Α 34). 

 
Άρθρο 37 

Λοιπές διατάξεις 
 

1. Η παρούσα δημοσίευση, και οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν με 
βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, 
διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας δημοσίευσης και των συμβάσεων, ο 
ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. 

 
2.  Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, 

λαμβάνονται υπ’ όψιν ο Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), ο Ν.4412/16 
[«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Διακήρυξη / Δημοσίευση, η 
Κατακύρωση,  η σύμβαση, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - 
Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται. 

 



-43- 
 

./. 

3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι 
κείμενες διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 

 
4. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν 

αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται 
ως εισηγήσεις στην αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση 
ή θα τις απορρίπτει. 

 
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 

 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές 

συνεδριάσεις που αφορούν που αφορούν σε κάθε φάση του έργου (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων. 

 
7. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται 
από τα στελέχη  του που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε 
υπηρεσίες σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

 
  8. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε   να   
εμποδίζει    πράξεις    ή    παραλείψεις,  που  θα μπορούσαν να  έχουν 
αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Υπόδειγμα) 
«2» Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο ∆ιαγωνισµό (Υπόδειγμα) 
«3» Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης  (Υπόδειγμα) 
«4» Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα) 
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 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 «ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 28 Μαρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»   
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600/3/15117/Σ.1224  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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 (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [……] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [……] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [……] 

- Τηλέφωνο: [……] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [……] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [……] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [……] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

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 
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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 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

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:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] 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, 

 

α) [……] 
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υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

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) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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 εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
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καταδικαστική απόφαση: και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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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 

ασφάλισηςxxii, 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 δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

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): xxiv 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

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 συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, 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 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

[] Ναι [] Όχι 
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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;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

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 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

[…................................…] 
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ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της 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):  

[……][……][……] 
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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: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

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: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 
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4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

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) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

[....……] 
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υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 

που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα 

προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες 

αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 

είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα 

πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
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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
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  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.” 

viii
 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.  

ix
 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). 

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

“διαφθορά”. 
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xi
 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). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 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. 

xiv
 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”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 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.". 

xvi
 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 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
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xxii

 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).  

xxiii
 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  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 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. 

xxxiii
 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. 

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii
 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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xxxviii

 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli
 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. 

xlii
 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. 

xliii
 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 

λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 

μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv
 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 28  Mαρ 20 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ 
Φ.600/3/15117/Σ.1224  

 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 (Υπόδειγμα) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα1)................................(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2......... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………..4υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

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

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 



 

./. 
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α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την 

ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των 

..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη/Πρόσκληση / 6 ........................... της 

(Αναθέτουσας Αρχής). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

                                                 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

πδ 118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον 

αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  



 

./. 
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A-6-3 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 Ο Δντης της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη 
διαμόρφωση του συγκεκριμένης Προσθήκης αναλόγως των θεσμικών κειμένων περί 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. 
 

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

 

                                                 
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 28 Mαρ 20 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ 
Φ.600/3/15117/Σ.1224 

 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 (Υπόδειγμα) 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 

Φορέα1)................................(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2......... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ…………………………………………..4υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................,  

ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

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

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 



 

./. 
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α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 

συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την 

ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των 

..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 

(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη/Πρόσκληση / 6 ........................... της 

(Αναθέτουσας Αρχής). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

                                                 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του 

πδ 118/2007. 
7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 

σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον 

αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  



 

./. 
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μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 Ο Δντης της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη 
διαμόρφωση του συγκεκριμένης Προσθήκης αναλόγως των θεσμικών κειμένων περί 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. 
 

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

 

                                                 
9
  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 

λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 

740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 

αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 79 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 20 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 28 Mαρ 20 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A»  
ΣΤΗ Φ.600/3/15117/Σ.1224 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 (Υπόδειγμα) 

 

      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 

Α. ΔΗΛΩΣΗ 

 

Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 

Εταιρείας /-ιών: 

  

   

 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 
 
 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την 
Οικονομική Προσφορά της / τους για την για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη 
αναγκών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων 
της Ταξιαρχίας ,για την θερινή περίοδο 2019. μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη 
τους: 

 

 Την υπ’ αρίθμ……/20  Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού, με όλα τα 
σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
διαγωνισμού 

 

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 
 

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

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην 
οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την μεταφορά και 
την παράδοση των προϊόντων.  
 

4. Ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων 
(μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, 



 

./. 

Α – 4 – 2 

A-6-2 

ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει 
τον πάροχο υπηρεσιών και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην 
προσφορά. 

 
5. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά 

τους με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.  
 

6. Ότι η οικονοµική προσφορά της Εταιρείας µε τιµές επί των 
τιµοκαταλόγων ως κατωτέρω: 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   

 
 
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  
 

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



./. 

 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ  

 «ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ 28  Μαρ 20 
Φ.600/3/15117/Σ.1224  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1o 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Ταξινόμηση κατά CPV
1
: 15555100-4 

 2. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την ανάδειξη 
μειοδότη – μειοδοτών προμήθειας παγωτών  με βάση έγγραφες προσφορές προς 
κάλυψη αναγκών των Μονάδων και Ανεξ. Υπομονάδων της Ταξιαρχίας για τη θε-
ρινή περίοδο 2019 (01 Μαϊ έως 30 Σεπ 20).  
 
 3.  Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία 
της προμήθειας δεν δύνανται να υπολογισθούν µε ακρίβεια. Η εκτιμώμενη δαπάνη 

χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) περίπου. Η ε-
πίτευξη του παραπάνω ή οποιουδήποτε άλλου τζίρου, δεν αποτελεί δέσμευση για 
τη Στρατιωτική Υπηρεσία. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και  η συνολι-
κή αξία της προμήθειας, δε δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια, για λόγους µη 
δυνάµενους να προβλεφθούν (ζήτηση προϊόντων, δύναµη προσωπικού, ανάγκες 
Μονάδων κλπ). 
 

4. Οι Μονάδες θα προμηθεύονται τα είδη του διαγωνισµού, 
αποκλειστικά από το μειοδότη προμηθευτή που θα αναδειχθεί. 

 
5. Η Στρατιωτική Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωµα εισαγωγής 

στο τµήµα αυτοεξυπηρέτησης του Στρατιωτικού Πρατηρίων Σάμου και στις 
ΛΑΦ Σάμου, παγωτών οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, εφόσον το επιθυµεί, 
πέραν του μειοδότη προμηθευτή, για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελα-
τών, χωρίς η σύµβαση να είναι δεσμευτική. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 1. Η διαδικασία θα διενεργηθεί την 15 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 στο Στρδο Βασμανώλη, ως συνοπτικός διαγωνισμός με έγγραφες εν-
σφράγιστες προσφορές με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του επί-
σημου τιμοκαταλόγου χονδρικής πώλησης της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν οι 
                                                           
1
 Ν4412/16, Άρθρο 23, Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 
συμβάσεις (L 340) 
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συμμετέχοντες. 
 
 2.  Οι οικονομικές προσφορές (τιμές χωρίς ΦΠΑ) θα αφορούν τα είδη που 
αναγράφονται επί του τιμοκαταλόγου χονδρικής πώλησης. 
 

3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Στρδο 
Βασμανώλη την παραπάνω ημέρα και ώρα, παρουσία ή όχι των ενδιαφερομένων 
ή νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν.  
 
 4.    Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 15 Απριλίου 2020  ημέρα Τετ  
και ώρα 10:00. Η αποσφράγιση θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία: 
 
         α.  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος τε-
χνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δι-
καιολογητικά κατά φύλλο. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος πληρότητας δικαιολογητι-
κών. 
 
         β.  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα εκτελεστεί 
από την ίδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μόνο για τους συμμετέχοντες 
οι οποίοι μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών κρίθηκαν αποδεκτοί. 
 

5.    Τα δικαιολογητικά της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγι-
σμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά» (Δικαιο-
λογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά). Τα οικονομικά στοιχεία της προσφο-
ράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί-
σης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
7.    Οι φάκελοι δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 6 των γενικών 
όρων.  
 
 8.   Σε χρονικό διάστημα 5 έως 10 ημερών μετά την κατάθεση των προ-
σφορών, η επιτροπή αξιολόγησης βιοτεχνιών – καταστημάτων της 79 ΑΔΤΕ διέρ-
χεται από τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων και προβαίνει στην αξιολόγησή 
τους. 

 
 9.    Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης βιοτεχνιών – καταστημάτων  
θα αξιολογήσει, μόνο τους  συμμετέχοντες που θα γίνουν αποδεκτοί από την επι-
τροπή, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
     
 10.   Σε περίπτωση που κατά την έκθεση αξιολογήσεως των εγκαταστάσε-
ων κριθεί από την αντίστοιχη επιτροπή και υπάρξει απόρριψη εγκαταστάσεων 
συμμετέχοντα μειοδότη, ένεκα της οποίας οι συνθήκες είναι απαράδεκτες για την 
υπηρεσία, η προσφορά του κρίνεται απορριπτέα για το σύνολο των κατατεθέντων 
δικαιολογητικών. Ο υπόψη μειοδότης, αποκλείεται από το διαγωνισμό.  
 
                  



Β-3 

./. 

       ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει προσέλευση προμηθευτών ή τα απο-
τελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για την Στρατιωτική Υπηρεσία, ή 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο κατά την κρίση της, ο διαγωνισμός είναι δυνατόν να 
ματαιωθεί χωρίς να επαναληφθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές και 
να συνεχιστεί με διαπραγμάτευση την Τρίτη 21 Απριλίου  2019 την ίδια ώρα και 
στον ίδιο χώρο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
 1. Ο διαγωνισμός ισχύει για όλα τα ΚΨΜ και Δχσεις Μισθοτροφοδοσίας 
των Μονάδων και Στρατιωτικά Καταστήματα (ΣΠ Σάμου, ΛΑΦ Σάμου της 79 
ΑΔΤΕ που εδρεύουν στη Ν. Σάμο, ανεξαρτήτως απόστασης από την έδρα της βι-
οτεχνίας ή επιχείρησης. 
 
 2. Ανάλογα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι Μονάδες θα προβαί-
νουν σε έγκαιρη, τουλάχιστον προ 24ώρου, παραγγελία αναλόγων ποσοτήτων 
των διαφόρων ειδών από τους προμηθευτές, οι οποίοι και υποχρεούνται να πα-
ραδώσουν αυτά την επομένη, στους αιτηθέντες χώρους και παρουσία πάντοτε του 
υπεύθυνου Αξιωματικού - Υπαξιωματικού. 
 
 3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  διαθέτει όλα τα είδη για τα ο-
ποία αναδείχτηκε μειοδότης και όχι να κάνει επιλογή ανάλογα με το συμφέρον του.  
 
 4. Η οργάνωση του εμπορικού δικτύου των προμηθευτών να γίνει με μέ-
ριμνά τους, προκειμένου όλες οι Μονάδες να εφοδιάζονται και συντηρούν ανελλι-
πώς τα παραγγελλόμενα είδη στις κανονικές και λογικές ώρες της ημέρας. 
 
 5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικό του κατάλληλο για 
μεταφορά τροφίμων μεταφορικό μέσο όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νο-
μοθεσία, τα είδη για τα οποία αναδείχτηκε μειοδότης και να τα παραδίδει στις έ-
δρες και τους χώρους ασκήσεων (αν κριθεί απαραίτητο) των Μονάδων καθώς και 
τα στρατιωτικά καταστήματα εάν απαιτηθεί. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση κίνη-
σης στρατιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά των προϊόντων. Τα μεταφορικά έξο-
δα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
 6.  Τα χρησιμοποιούμενα από τους προμηθευτές μέσα μεταφοράς πρέπει 
να εξασφαλίζουν τα προϊόντα από τις καιρικές συνθήκες και ρυπάνσεις. Οι χώροι 
των οχημάτων να είναι καθαροί και να απολυμαίνονται περιοδικά.  Η μεταφορά 
των παγωτών γίνεται με κατάλληλα οχήματα αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας 
≤-15°C. Η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την κατάσταση των 
μεταφορικών μέσων και εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις της, να διακόπτει την 
σύμβαση με τον προμηθευτή. 
 
 7. Οι προμηθευτές να παραδίδουν τα προϊόντα τους στις έδρες των Μο-
νάδων, καταμετρούμενα παρουσία αυτών ή των εγγράφως εξουσιοδοτημένων α-
ντιπροσώπων τους και του υπεύθυνου διαχειριστή της Μονάδας, με βάση διπλό-
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τυπο δελτίο αποστολής θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ. Προϊόντα που δεν πλη-
ρούν τις προδιαγραφές δε θα παραλαμβάνονται. 
 
 8. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόμενους 
από την στρατιωτική υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικα-
σίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα στρατόπεδα. Επίσης 
με την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο κάθε Στρδο 2 
φωτογραφίες του ίδιου και του κάθε εκπροσώπου του που θα εισέρχονται σ’ αυτά 
για τη μεταφορά των προϊόντων προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους. 
Με το πέρας των συμβατικών υποχρεώσεων του τα δελτία θα επιστραφούν στα 
στρατόπεδα. 
 
 9.  Όσα είδη παραμένουν αδιάθετα μετά τη λήξη της ημερομηνίας συντήρη-
σης - κατανάλωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με άλλα 
πρόσφατης παραγωγής, χωρίς καμία επιβάρυνση της στρατιωτικής υπηρεσίας. 
Τα αδιάθετα προϊόντα επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
 
 10. Διευκρινίζεται ότι για τις ποσότητες των προϊόντων που θα παραδό-
σουν οι προμηθευτές δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση καθόσον αυτές εξαρτώ-
νται από τις προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και τη δύναμη του προσωπικού 
των Μονάδων της Ταξιαρχίας η οποία δε δύναται να καθοριστεί επακριβώς. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
  Ο ανεφοδιασμός των Μονάδων και η αντικατάσταση των προϊόντων 
σφολιάτας από τους προμηθευτές θα γίνεται έως 24 ώρες μετά την παραγγελία 
των προϊόντων. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
 1. Η συσκευασία να είναι εκείνη με την οποία τα προαναφερόμενα είδη 
κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο και πάντοτε σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφί-
μων και Ποτών. 
 
 2. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση στις Στρατιωτικές 
Μονάδες και υπηρεσίες σε ατομική συσκευασία, θα φέρουν υποχρεωτικά, τις επι-
σημάνσεις των άρθρων 10 και 11 του Κ.Τ.Π καθώς και της λοιπής εθνικής και κοι-
νοτικής νομοθεσίας (π.χ αλλεργιογόνα κ.λ.π).  
 
 3. Οι ανωτέρω επισημάνσεις θα είναι ευανάγνωστες και θα είναι έκτυπες, 
με μελάνι κατάλληλο για συσκευασίες τροφίμων, είτε επί της συσκευασίας, είτε σε 
ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες και σε ενιαίο οπτικό πεδίο, απαγορευμένης της χρή-
σης εμπορικών ετικετών (τύπου σούπερ μάρκετ). 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
  1.   Τα είδη πρέπει, υποχρεωτικά, να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
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της υπηρεσίας, και σύμφωνα με την Προσθήκη «1» του παρόντος. 
 
   2. Στην προσφορά τους οι προμηθευτές πρέπει να βεβαιώνουν ότι συμ-
φωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στις προδιαγραφές τεχνικά στοιχεία. 
 
   3. Οι προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να εμπλουτίζουν τα προϊόντα 
τους, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται σταθερά όλα τα δεδομένα του προϊό-
ντος (τιμή, ποσοστιαία αναλογία, προδιαγραφές κ.λ.π.). 
 
   4.  Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και υγιεινή κατά-
σταση των υλικών που χρησιμοποιεί, τα οποία πρέπει να είναι άριστα από κάθε 
άποψη. 
 
  5. Τα προϊόντα θα εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του Κανονι-
σμού 853/2004 και του άρθρου 137 του ΚΤΠ. 
   

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 1. Η  αρμόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, θα ενεργήσει προέ-
λεγχο στα εργαστήρια των υποψηφίων προμηθευτών, με σκοπό την αξιολόγηση 
των εγκαταστάσεων παραγωγής. 
 
 2. Διαδικασία αξιολόγησης όπως παρακάτω: 
 
  α. Η Επιτροπή Ελέγχου Βιομηχανιών πραγματοποιεί τον έλεγχο και 
την αξιολόγηση της εγκατάστασης του υποψηφίου προμηθευτή, αν δεν έχει ελεγ-
χθεί ήδη. Η επιτροπή με εντολή της 79 ΑΔΤΕ επισκέπτεται και ελέγχει τις εγκατα-
στάσεις του προμηθευτή, και συντάσσει το σχετικό έντυπο που προβλέπεται 
(Φύλλο επιθεωρήσεως βιομηχανιών τροφίμων).Το έντυπο, όπου γίνεται η εκτίμη-
ση της βαθμολογίας και ο χαρακτηρισμός του προμηθευτή σαν ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ή 
ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, υποβάλλεται στην 79 ΑΔΤΕ.  
 
  β. Εφόσον η επιτροπή κατά την επίσκεψή της, διαπιστώσει παραλή-
ψεις από πλευράς προμηθευτού ή ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις παραγωγής κατάλληλων προϊόντων, ή ότι η βιοτεχνία δεν δύναται να αντα-
ποκριθεί στις υποχρεώσεις του διαγωνισμού, καταγράφει τις παρατηρήσεις της, 
στο ειδικό κεφάλαιο του εντύπου. 
 
  γ. Οι βιοτεχνίες – βιομηχανίες που χαρακτηρίζονται σαν ΜΗ 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ στερούνται του δικαιώματος κατακύρωσης σε αυτές οποιουδήποτε 
προϊόντος. Διατηρούν το δικαίωμα επανελέγχου μετά την παρέλευση εξαμήνου, 
εφόσον με επιστολή τους δηλώσουν ότι έχουν τακτοποιηθεί οι ελλείψεις που επι-
σημάνθηκαν κατά τον αρχικό έλεγχο. Ο χαρακτηρισμός τους σαν ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 
κατά τον επανέλεγχό τους, δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε μελλοντικούς μόνο 
διαγωνισμούς. 
 
  δ. Τυχόν ακαταλληλότητα ή μη αποδοχή μιας βιοτεχνίας αφορά μόνο 
τη Στρατιωτική Υπηρεσία και τις προδιαγραφές αυτής. 
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  3. Σε περίπτωση που η εταιρία δεν έχει έδρα την Ν. Σάμο, ο προμηθευτής 
πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή του διαγωνισμού, παραστατικά που να 
αποδεικνύουν ότι έχει υποστεί σχετικό έλεγχο και είναι αποδεκτό από τη Στρατιω-
τική Υπηρεσία, διαφορετικά ο έλεγχος θα διεξαχθεί από το Σχηματισμό στην έδρα 
του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση. 
 
 5. Ο χώρος της αποθήκευσης των προϊόντων πρέπει να απομονώνεται 
καλά από τον εξωτερικό χώρο (να κλείνουν καλά οι πόρτες και τα παράθυρα, να 
μην υπάρχουν σπασμένα τζάμια κλπ). Δεν πρέπει να υπάρχουν πηγές μόλυνσης 
στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων (ακάλυπτα σκουπίδια, λιμνάζοντα 
νερά, καταστάσεις που δημιουργούν σκόνες, ανοιχτές αποχετεύσεις κλπ).  Η ε-
φαρμογή του συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου 
(ΗΑCCP), σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 ή κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 
22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ανάλογα με τη δυναμικότητά της είναι 
υποχρεωτική.  
 
 6.  Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, υλικά, πρέπει να είναι τα προβλε-
πόμενα, καθαρά, σε καλή κατάσταση και να συντηρούνται - καθαρίζονται - απο-
λυμαίνονται όπως προβλέπεται. Τα μηχανήματα πρέπει να έχουν όργανα ελέγχου 
της καλής λειτουργίας τους. 
 
  7. Στο εργαστήριο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή για το πλύσιμο 
και το στέγνωμα των σκευών. 
 
  8. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και οι χώροι υγιεινής πρέπει να 
λειτουργούν άριστα. Το νερό να είναι επαρκές, πόσιμο και εγκεκριμένο από το 
Γ.Χ.Κ. Η σχετική εξέταση του Γ.Χ.Κ. θα είναι αναρτημένη σε πινακίδα μέσα στο 
εργαστήριο.  
 
  9. Να υπάρχει επαρκής αερισμός των εγκαταστάσεων,  στα δε παράθυρα, 
στις πόρτες και στους φοριαμούς να υπάρχει δικτυωτό (σήτα), σε καλή κατάστα-
ση, που να προφυλάσσει τα προϊόντα από τα έντομα. 
 
 10.  Να μην υπάρχουν στο εργαστήριο αποθηκευμένες επικίνδυνες ή δύ-
σοσμες ουσίες. 
 
 11.  Να υπάρχουν αυστηρά μέτρα καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών. 
 
 12.  Να γίνεται συχνός καθαρισμός - απολύμανση δαπέδων, τοίχων κλπ. 
 
 13.  Οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο πρέπει να φέρουν λευκές μπλούζες, 
κάλυμμα κεφαλής και να είναι πάντα καθαροί και απόλυτα υγιείς, να έχουν βιβλιά-
ρια υγείας θεωρημένα και να υποβάλλονται στις προβλεπόμενες υγειονομικές εξε-
τάσεις. 
 
 14.  Γενικά τα εργαστήρια - βιοτεχνίες πρέπει να είναι καθαρά και ευκατά-
στατα και να λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προδια-
γραφές της υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 1. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα του ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων και 
μεταφορικών μέσων του προμηθευτή σε οποιοδήποτε χρόνο. Δικαίωμα εφαρμο-
γής των ελέγχων έχουν ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί των Μο-
νάδων, τα υπεύθυνα όργανα του ΚΨΜ των Μονάδων καθώς και τριμελείς επιτρο-
πές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από την Ταξιαρχία ή τις Μονάδες στις ο-
ποίες θα συμμετέχει ιατρός. 
 
 2. Δειγματοληψία των προσφερομένων ειδών, για μακροσκοπική και ερ-
γαστηριακή εξέταση, θα γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, από αρμόδια ε-
πιτροπή, ή τον κτηνίατρο ή τον ιατρό της Μονάδας. Τα δείγματα θα λαμβάνονται 
παρουσία του προμηθευτή ή του αντιπροσώπου του, ο οποίος υπογράφει και το 
σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας όπου θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του 
ολογράφως καθώς και την ιδιότητα του όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. 
 
 3. Η αξία των λαμβανομένων δειγμάτων βαρύνει πάντοτε τον προμηθευ-
τή. 
 

 4. Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων.   
 

  α. Περιοδικά κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης του προμη-
θευτού σε όλα τα είδη που προσκομίζονται στα κυλικεία των Μονάδων. 
 
  β. Εκτάκτως κατά την κρίση των υγειονομικών οργάνων, στην έδρα 
της Μονάδος ή στα εργοστάσια - εργαστήρια του προμηθευτού. 

 
  γ. Η παραλήπτρια Μονάδα δύναται να εφαρμόζει εκτάκτους ελέγχους  
δειγματοληψίας και εν απουσία του προμηθευτού όταν διαπιστούται ότι ο προμη-
θευτής σκόπιμα εκτελεί τις παραδόσεις σε ακατάλληλες ή μη προβλεπόμενες ώ-
ρες. Βασική προϋπόθεση ότι η δειγματοληψία γίνεται από τριμελή επιτροπή, ένα 
μέλος της οποίας είναι ο κτηνίατρος ή ο ιατρός της Μονάδος. 

 
 5. Είδη ελέγχων.  

 
  α. Μακροσκοπικός - οργανοληπτικός έλεγχος: Οι διαπιστούμενες μα-
κροσκοπικά εκτροπές , δίνουν το δικαίωμα της απορρίψεως και μη παραλαβής 
των προϊόντων χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά παραπέρα εργαστηριακός έλεγ-
χος. Ενδεικτικά αναφέρονται η κατεστραμμένη συσκευασία, περιεχόμενο υπό 
σύνθλιψη, ανώμαλες οσμές ή γεύσεις, απουσία επισημάνσεων (στοιχεία προμη-
θευτού, ημερομηνία λήξης κλπ.),καθώς επίσης αντικανονικές συνθήκες μεταφο-
ράς. 
 
  β. Εργαστηριακός έλεγχος : Εφαρμόζεται με σκοπό την διαπίστωση 
της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών σε 
προϊόντα  τα οποία μακροσκοπικά τουλάχιστον εμφανίζονται κανονικά. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγμάτων και η 
αποστολή τους μόνο στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια . 
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  γ. Οι πραγματοποιούμενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι Μικροβιο-
λογικές και Χημικές . Η επιλογή του είδους των εργαστηριακών αναλύσεων που 
θα διενεργηθούν γίνεται από τα υγειονομικά όργανα της Μονάδος. Αναγράφονται 
υποχρεωτικά και με σαφήνεια στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 
. 

 6.    Εάν μετά από εργαστηριακό έλεγχο στο Στρατιωτικό Κτηνιατρικό 

Εργαστήριο (Γ' ΚΝΟ- ΚΒΙΕΣ) (μικροβιολογικές εξετάσεις) ανεβρεθούν στα 

προϊόντα παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως σαλμονέλες, σταφυλόκοκκοι, 

κολοβακτηριδιόμορφα κλπ, θα διακόπτεται άμεσα η προμήθεια από τον μει-

οδότη με τις συνέπειες του Άρθρου 22 των γενικών όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

 
          1. Η ετήσια αξία της προμήθειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 
σαράντα χιλιάδων (40.000€) ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης 
ανάλογα με την εκάστοτε τροφοδοτούμενη δύναμη των Μονάδων της 79 ΑΔΤΕ, η 
οποία δε δύναται να καθοριστεί επακριβώς ούτε να προβλεφθεί. 

 
 2. Η πληρωμή των προμηθευτών από το Στρατιωτικό Πρατήριο Σάμου θα 
γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση των τιμολογίων, στο οποίο θα προ-
σέρχονται ύστερα από τηλεφωνική ειδοποίησή τους προσκομίζοντας τα στελέχη 
των δελτίων αποστολής για αντιπαραβολή και έλεγχο με τα αντίστοιχα δελτία που 
θα παραδίδουν οι Μονάδες. 
 
 3. Για την πληρωμή του προμηθευτή, απαιτούνται, τα εξής κατ ελάχι-
στο δικαιολογητικά: 
 

α. Τιμολόγια εμπορευμάτων. 
 
β. Δελτία αποστολής εμπορευμάτων. 
 
γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου Δημο-

σίου Ταμείου. 
 
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα 

ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για 
την πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο προμηθευτής θα καταθέτει μαζί 
με τις ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. 

 
ε. Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού 

του παρόχου υπηρεσιών. 
 

στ.   Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας. 
 
 4.   Θα γίνεται παρακράτηση 4% υπέρ φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/94. Για την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το 
Στρατιωτικό Πρατήριο Σάμου βεβαίωση παρακράτησης υπογεγραμμένη από τα 
οικονομικά όργανα της Μονάδας, στον προμηθευτή. 
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 5.    Οι προμηθευτές επιπλέον βαρύνονται με:  
  
        α.   Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, υλικά συσκευασίας και λοιπά 
έξοδα μέχρι την παράδοση στις Μονάδες των υπό προμήθεια εφοδίων.  
 
        β.  Το κόστος της αποστολής και της χημικής ανάλυσης των δειγμάτων 
στο ΚΒΙΕΣ ή στο Χημείο Στρατού ή σε άλλο κρατικό αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 6μηνη με δυνατότητα τροποποίησης 
σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/16 , με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές, 
κατόπιν συμφωνίας και των δύο συμβαλλομένων μερών. 
 
 2. Σε περίπτωση που κάποιος από τους προμηθευτές (εάν ο διαγωνισμός 
κατακυρωθεί σε πολλούς) δεν αποδέχεται την παράταση, τότε η υπηρεσία εφόσον 
κρίνει ότι η παράταση της σύμβασης είναι συμφέρουσα, έχει το δικαίωμα να εγκρί-
νει την παράταση μόνο για όσους προμηθευτές την αποδέχονται και να αναθέσει 
την προμήθεια των υπολοίπων ειδών, με την ίδια όμως τιμή, είτε στους υπόλοι-
πους μειοδότες του διαγωνισμού, είτε σε τρίτους με απ’ ευθείας ανάθεση. 
  

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν υποχρεωτικά 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους οχτακοσίων (800 €) ευρώ. 
   

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 Ο μειοδότης ή μειοδότες στο όνομα των οποίων θα κατακυρωθεί ο διαγω-
νισμός υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμ-

βασης, ύψους δυο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) ευρώ (σε περίπτωση κατακύρωσης 
σε περισσότερους του ενός μειοδοτών θα επιμερισθεί ανάλογα με τα κατακυρω-
μένα προϊόντα στον καθένα) που καλύπτει το 5% της αξίας της εκτιμώμενης ετή-
σιας προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την 79 ΑΔΤΕ, η οποία διατη-
ρεί το δικαίωμα για την ανάδειξη περισσοτέρων του ενός προμηθευτών, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους 
προμηθευτές στο όνομα των οποίων θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, θα υπογρα-
φεί από τον Δντή του 4ου ΕΓ, μετά από έγκριση της 79 ΑΔΤΕ. 
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ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω: 

  α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των ανα-
γκών των Μονάδων ποσότητες, στα είδη που θα του ζητούνται. Σε περίπτωση µη 
ικανοποίησης των αναγκών, θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες. 

β. Να δέχεται αναντίρρητα τον έλεγχο των οργάνων της Υπηρεσίας  
και των εντεταλµένων κρατικών οργάνων, για διαπίστωση της ποιότητας, της πο-
σότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 

γ. Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπη-
ρεσίας . 

δ. Να μεταφέρει τα προϊόντα εντός κατάλληλων οχηµάτων, τα 
οποία θα διαθέτουν τις προβλεπόμενης άδειες και θα έχουν δηλωθεί σε υπεύθυνη 
δήλω-ση. 

ε. Να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη ΣΥ χρονικούς περι-
ορισμούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραµονή και έξοδό του από 
τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκοµίσει σε κάθε Στρδο, δύο (2) φω-
τογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, για τη µεταφορά των προ-
ϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία εισόδου, τα οποία µε τη 
λήξη της σύµβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 

 
στ. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή. 

 
ζ. Ο προμηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και α-

στικά) έναντι του προσωπικού του για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συµβεί κατά την 
είσοδό του και παραµονή του σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και στρατόπεδα. Για 
το λόγο αυτό να γίνεται ιδιαίτερη ενημέρωση του προσωπικό του για την εργασι- 
ακή ασφάλεια. Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα 
έχει καµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη ΣΥ. 

 

η. Ο προμηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που 
θα προκληθεί ατύχημα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 

 

θ. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προμήθεια, εναπόκειται στην κρίση 
των ∆ιοικήσεων των Μονάδων. 

 

ι. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει όλα τα είδη για τα ο-
ποία αναδείχτηκε µειοδότης, στις ποσότητες που θα καθορίζονται από τις παραγγε-
λίες. 
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ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΛΟΠΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1. Κάθε δοσοληψία των προμηθευτών με τους οπλίτες πωλητές ΚΨΜ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. Η ευθύνη για οποιαδήποτε ανωμαλία που θα συμβεί με τους 
οπλίτες βαρύνει του προμηθευτές. 
 
 2. Οι αναδειχθέντες μειοδότες είναι υποχρεωμένοι να διαθέσουν, μέσα σε 
10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, σε όλα τα σημεία πώλησης κατάλ-
ληλα, ψυγεία και λοιπές συσκευές που κρίνονται απαραίτητες για τη συντήρηση 
και παρασκευή των παγωτών και τα οποία θα πρέπει να πληρούν τους όρους υγι-
εινής. 
 
 3. Τυχόν άρνηση του προμηθευτή να διαθέσει τις παραπάνω συσκευές, 
θα έχει σαν συνέπεια την εφαρμογή των ποινικών ρητρών. 
 
 4. Οι υπόψη συσκευές θα επιστραφούν αμέσως μετά το πέρας (εκπλή-
ρωση) των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή. 
 
 5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης οποτεδήπο-
τε, μετά από 10ήμερη προειδοποίηση του προμηθευτή, εφόσον αυτή κρίνει ότι ο 
διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (τιμή - ποιότητα κλπ) ή 
για τους παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευ-
τή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση, για οφειλές του προμη-
θευτή στο Δημόσιο, Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Τούτο αποτελεί 
λόγω καταγγελίας αιτία λύσης της σύμβασης λόγω πλημμελούς εκτέλεσης αυτής. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή. 
 
  δ. Εάν καταληφθεί ο προμηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρεσία  
ακατάλληλα, για κατανάλωση, προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του υγει-
ονομικού ελέγχου εκ μέρους του προμηθευτή.  
 
 6. Ο μειοδότης υποχρεούται στη σύμβαση που θα υπογραφεί να αναφέρει   
εγγράφως τον εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν  οδηγό ή οδηγούς οι οποίοι θα μεταφέ-
ρουν τα προϊόντα στα ΚΨΜ των Μονάδων και θα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή 
μεταφορά αυτών και ο -οι οποίος -οι θα παρευρίσκεται -νται στις εκάστοτε δειγμα-
τοληψίες για μακροσκοπικό - υγειονομικό έλεγχο, υπογράφοντας όπου απαιτείται  
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 στα πρωτόκολλα δειγματοληψίας ως εκπρόσωπος της εταιρείας. 
 

 Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 

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

ου 
ΕΓ/ΙΙ  

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 

«1» Τεχνικές Προδιαγραφές Παγωτών 
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 79 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 

«ΜΥΚΑΛΗ» 
 4ο  ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 28 Μαρ 20 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»  
ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.600/3/15117/Σ.1224 

 

  

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

Ε-8  ΠΑΓΩΤΑ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονι-
σμούς. 

ΧΗΜΙΚΕΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 137 του ΚΤΠ. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Τα προϊόντα θα εναρμονίζονται πλήρως με τις διατά-
ξεις του Κανονισμού 853/2004 και του άρθρου 137 
του ΚΤΠ. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  Αυτοτελώς εντός πλαστικών ή χάρτινων κυτίων , 
πλαστικής ή χάρτινης θήκης. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  Η μεταφορά του προϊόντος γίνεται με κατάλληλα ο-

χή-ματα αυτοδυνάμου ψύξεως θερμοκρασίας ≤-

15°C. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Εντός ψυκτικού θαλάμου θερμοκρασίας ≤-18°C. 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ  Σύμφωνα με το αναγραφόμενο επί της συσκευασίας. 

 

 Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 

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

ου 
ΕΓ/ΙΙ  
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 79 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 28 Μαρ 20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»ΣΤΗ 
Φ.600/15117/Σ.1224 

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ……/20… 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ- ΑΝΕΞ.ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ & 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 79 ΑΔΤΕ 
 
 
 
 
 

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……… (μήνας) 2020 

 
 

ΕΜΒΛΗΜΑ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το 
Ν.4412/16.  

 
Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας και παροχής παγωτών 
που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές  

 
Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης θα γίνει από την 79 ΑΔΤΕ 

(Αναθέτουσα Αρχή)), μετά την ανάδειξη μειοδότη /-ών και προσωρινό /-ούς ανάδοχο 
/-ους με βάση την / τις τεχνικοοικονομική /-ές προσφορά /-ές, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της διακήρυξης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Γενικά 

 
 Όπως προσδιορίζονται στην Δημοσίευση υπ. αριθ. ……. 

   
  α. Για τις ανάγκες της παρούσης λαμβάνονται υπόψη και ισχύουν οι 
ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 
Α΄/32/2014). 
 
  β. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : 
 
   (1) Ασφάλεια Τροφίμων ως η κατάσταση του τροφίμου που 
δεν προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο παρασκευάζεται 
και/ή καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση. 
 

    (2) Αλυσίδα Τροφίμων ως η ακολουθία των σταδίων και των 
λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού ενός 
τροφίμου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την 
κατανάλωση. 

 
    (3) Επιχείρηση Τροφίμων ως ο Οργανισμός της Αλυσίδας 

Τροφίμων που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή 
παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση 
και διάθεση των Τροφίμων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται 
οι Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι προμηθευτές των ως άνω 
επιχειρήσεων πχ εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και 
συστατικών. 

 
    (4) Εγκατάσταση ως η κάθε μονάδα μίας επιχείρησης. 
 
    (5) Προμηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νομικής και 

οργανωτικής μορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν τον υποψήφιο Ανάδοχο στην 
αλυσίδα Τροφίμων. 

 
2. Η ερμηνεία της παρούσας συμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω 

πρόνοιες: 
 

α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμ-
περιλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. 

 
β. Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και 

το ουδέτερο. 
 
γ. Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται 

σαν να ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν 
καθορίζεται διαφορετικά στη συμφωνία πλαίσιο. 
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δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά 

πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / 
και νομικών προσώπων. 

 
ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο 

συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο 
συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, 
ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 

 
στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία 

πλαίσιο, για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν 
την ερμηνεία της συμφωνίας πλαίσιο με κανένα τρόπο. 

 
ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη 

χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή 
Παράρτημα ή Προσθήκη της συμφωνίας πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 

 
η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί 

αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
 
θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή 

τα Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι 
των Παραρτημάτων ή των Προσθηκών. 

 
ι. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο 

Ν.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
1. Με την απόφαση υπό τα στοιχεία Φ………………. κατακυρώθηκαν , τα 

αποτελέσματα του Δ…../19 (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ: 
……..……….. ) 
 

2. Η σύμβαση  συνάπτεται μεταξύ της ………./ εφεξής καλούμενη Αρχή 
Προμηθειών / Αγοραστής και της μειοδότριας εταιρείας «………………………….» , 
εφεξής καλούμενος ο Προμηθευτής /Ανάδοχος. 

 
3. Η Αρχή Προμηθειών (……………………..), που παρατίθεται πιο κάτω, 

έχει το δικαίωμα να υποβάλει Παραγγελίες Προϊόντων υπό τους όρους της εν λόγω 
σύμβασης. 
 
 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
(ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ) 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ – 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1 …………… …………… 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η σύμβαση, αποτελείται από το κυρίως κείμενο, όπως αναλύεται στο τέλος του 
κυρίου μέρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

             1. Αντικείμενο της συμβάσεως, είναι η προμήθεια διαφόρων ειδών παγωτών της 
εταιρείας «……….», με ποσοστό έκπτωσης % επί του τιμοκαταλόγου χονδρικής 
πώλησης της εταιρείας (Παράρτημα «Α» της κατακυρωτικής διαταγής), για κάλυψη 
των Μονάδων - Αν. Υπομονάδων της 79 Ανωτέρας Διοικήσεως Ταγμάτων 
Εθνοφυλακής, της ΛΑΦ ΣΑΜΟΥ και του ΣΠ ΣΑΜΟΥ. 

 2. Η Αναθέτουσα Αρχή (Σχηματισμός) σε συνεργασία με τον ανάδοχο δύναται να 
τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ημερήσιες ανάγκες σίτισης, τον 
αριθμό των μερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 
18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση.  

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 
 
Οι Αγοραστές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτη-

μένοι να υποβάλλουν Παραγγελίες υπό τους όρους αυτής της σύμβασης, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στους Ειδικούς Όρους και στο άρθρο 4. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 

 
1. Η παρούσα θα ενεργοποιηθεί την ημερομηνία, κατά την οποία θα έχουν λάβει 

χώρα τα ακόλουθα γεγονότα, που παρατίθενται κατά την ακόλουθη χρονολογική 
σειρά: 

 
α. Υποβολή από τον/ους Ανάδοχο/ους της Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της κατακυρωτικής απόφασης. 
 

β. Υπογραφή της παρούσας από τους αντισυμβαλλόμενους. 
 

2. Σε περίπτωση που η παρούσα σύμβαση δεν ενεργοποιηθεί, οι υποχρεώσεις 
εχεμύθειας θα ισχύουν. 

 
3. Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα που αναφέρεται στη Διακήρυξη και την Κατακύρωση του διαγωνισμού.  
 
4.  Ολοκλήρωση της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία  
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α. Εκπληρώθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα 

 
β. Εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί 

διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 

 5. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τη θερινή περίοδο έτους 2020 (01 Μαΐου  
–  30 Σεπτεμβρίου 2020). 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
 Η  τιμή των παγωτών  καθορίζεται  στην Προσθήκη «1»της παρούσης  
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 

  
Μετά τη σύναψη της συμβάσεως και κατ’ επέκταση την υποχρέωση 

προμήθειας παγωτών, κατόπιν εγκρίσεως της αναθέτουσας Αρχής και με μέριμνα 
του εκάστοτε φορέα διενέργειας συμβάσεων με απόφαση της εκάστοτε αναθέτουσας 
Αρχής θα υποβάλλεται συγκεκριμένη παραγγελία με τις διαδικασίες ανά εμπλεκόμενο 
μέρος, όπως αναλύονται στο άρθρο 9 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αιτείται την προμήθεια των παγωτών  
στον ανάδοχο του άρθρου 2 της παρούσας και ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
τα απαιτούμενα είδη σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους (Τεχνικές Προδιαγραφές) του 
Παραρτήματος «Β» της Δημοσίευσης …../20 και έναντι του ποσού της 
συμφωνηθείσας με την σύμβαση τιμής. Η τιμή δεν μπορεί να είναι διαφορετική της 
τιμής με την οποία ο προμηθευτής αναδείχθηκε ανάδοχος / μειοδότης στη συμφωνία 
- πλαίσιο. 

 
2. Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εμπλεκόμενων πλην 

αναδόχου που περιλαμβάνονται στο άρθρο 16 της παρούσας 
 

  
          α. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  (79 ΑΔΤΕ ορίζεται  ως «Αγοραστές» 

στο άρθρο 2). 
     
                         (1) Γενικά  
 
    (α) Διενέργεια διαδικασιών σύμφωνα με το υφιστάμενο 

νομικό πλαίσιο και τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Δημοσίευσης. 
 
    (β) Συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/16 και 
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συναφών εν ισχύ διατάξεων. 
 
    (γ) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης των 

εκάστοτε συμβάσεων προμηθείας παγωτών. 
 
    (δ) Ιεραρχική αναφορά απόψεων – προτάσεων επί της 

διαδικασίας. 
 
   (2) Επιτροπή Παραλαβής 
 
    (α) Ενεργεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους  

Γενικούς και Ειδικούς Όρους και στο Ν.4412/16, ενώ ιδιαίτερα επισημαίνονται για 
καλύτερο συντονισμό οι παρακάτω υποχρεώσεις: 

 
     1/ Κατά τη διαδικασία παραλαβής των 

παγωτών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός (μακροσκοπικός) έλεγχος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στους Ειδικούς Όρους και συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής (ή απόρριψης), όπως υπόδειγμα ΦΕΚ 764 Β΄(ΥΑ 2489/95).  

 
     2/ Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης 

και σε ακριβή χρόνο που θα κρίνει η Επιτροπή θα ληφθούν, κατά τη διαδικασία 
παράθεσης, δείγματα [τρία (3) από κάθε είδος] και τα οποία θα  προσκομίζονται στο 
στρατιωτικό χημείο ή σε αντίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς 
υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 

 
      α/ Μικροβιολογικό 
 
      β/ Χημική ανάλυση 
 
      γ/ Ιστολογική εξέταση 
 
      Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το 

σχετικό  πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας, όπως υπόδειγμα 
ΦΕΚ 764 Β΄(ΥΑ 2489/95). 

  
     3/ Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγματολη-

ψίας είναι ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συμβατικών ειδών και δύναται 
να επαναληφθεί σε περίπτωση που τα αποτελέσματα δεν είναι σύμφωνα της 
προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

  
    (β) Η Υπηρεσία διατηρεί, σε συνεργασία με τον 

ανάδοχο, το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ημε 
ανάγκες , τον αριθμό των ειδών, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, 
μέχρι την 15:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση. 

 
    (γ) Λοιπά σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς 

Όρους.                         
. 



 
Γ-10 

 

./. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
1. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του προμηθευτή οποιουδήποτε από 

τους όρους της σύμβασης η Υπηρεσία δύναται να επιβάλλει τις παρακάτω κυρώσεις:  
 

 α. Για πρώτη φορά, πρόστιμο 25% επί του ύψους της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
β. Για δεύτερη φορά, πρόστιμο 50% επί του ύψους της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

 γ. Τρίτη φορά, λύεται οριστικά η σύμβαση με συνέπεια την έκπτωση 
αυτού ήτοι: 

 
 (1) Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως της 
συμβάσεως υπέρ του ΜΤΣ. 

 
 (2) Προμήθεια του είδους: 

 
      (α)  Από τον επόμενο μειοδότη που έλαβε μέρος στο 

διαγωνισμό.   
  
  (β) Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού (εξαιρουμένου του 

εκπτώτου), ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με καταλογισμό σε βάρος του 
εκπτώτου της τυχόν μεγαλύτερης διαφοράς τιμής προμήθειας του είδους. 

  
  2. Επί των παραπάνω κυρώσεων ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να 

προσφύγει σε κανένα ένδικο μέσο, εκτός από την περίπτωση ποιοτικής απόρριψης 
των προϊόντων, οπότε και έχει το δικαίωμα εντός 2 ημερών να ζητήσει την 
επανεξέταση από τα αρμόδια κρατικά όργανα. 

 
  3. Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά τη γνωστοποίηση της επιβολής 

προστίμου, να  καταθέσει εντός 20 ημερών το αντίστοιχο χρηματικό ποσό στο Μ.Τ.Σ. 
και να προσκομίσει στην 79 ΑΔΤΕ αντίγραφο της κατάθεσης, για περαιτέρω 
συνέχιση της σύμβασης. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του προστίμου εντός 20 
ημερών, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση, να κηρύξει τον 
προμηθευτή έκπτωτο και να καταπέσει υπέρ Μ.Τ.Σ. η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 

 
 4. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της 
Υπηρεσίας σε θετική ζημία της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα εξαιτίας της αδυναμίας 
του προμηθευτή να τηρήσει τους όρους της συμβάσεως. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

 
  1. Ανάλογα με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι Μονάδες θα 
προβαίνουν σε έγκαιρη, τουλάχιστον προ 24ώρου, παραγγελία αναλόγων 
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ποσοτήτων των διαφόρων ειδών από τους προμηθευτές, οι οποίοι και υποχρεούνται 
να παραδώσουν αυτά την επομένη, στους αιτηθέντες χώρους και παρουσία πάντοτε 
του υπεύθυνου Αξιωματικού - Υπαξιωματικού. 
 
  2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  διαθέτει όλα τα είδη για τα 
οποία αναδείχτηκε μειοδότης και όχι να κάνει επιλογή ανάλογα με το συμφέρον του.  
 
  3. Η οργάνωση του εμπορικού δικτύου των προμηθευτών να γίνει με 
μέριμνά τους, προκειμένου όλες οι Μονάδες να εφοδιάζονται και συντηρούν 
ανελλιπώς τα παραγγελλόμενα είδη στις κανονικές και λογικές ώρες της ημέρας. 
 
  4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει με δικό του κατάλληλο για 
μεταφορά τροφίμων μεταφορικό μέσο όπως προβλέπεται από την ισχύουσα 
νομοθεσία, τα είδη για τα οποία αναδείχτηκε μειοδότης και να τα παραδίδει στις έδρες 
και τους χώρους ασκήσεων (αν κριθεί απαραίτητο) των Μονάδων καθώς και τα 
στρατιωτικά καταστήματα εάν απαιτηθεί. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση κίνησης 
στρατιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά των προϊόντων. Τα μεταφορικά έξοδα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
  5.  Τα χρησιμοποιούμενα από τους προμηθευτές μέσα μεταφοράς 
πρέπει να εξασφαλίζουν τα προϊόντα από τις καιρικές συνθήκες και ρυπάνσεις. Οι 
χώροι των οχημάτων να είναι καθαροί και να απολυμαίνονται περιοδικά.  Η 
μεταφορά των παγωτών γίνεται με κατάλληλα οχήματα αυτοδυνάμου ψύξεως 
θερμοκρασίας ≤-15°C. Η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την 
κατάσταση των μεταφορικών μέσων και εφόσον δεν πληρούν τις απαιτήσεις της, να 
διακόπτει την σύμβαση με τον προμηθευτή. 
 
  6. Οι προμηθευτές να παραδίδουν τα προϊόντα τους στις έδρες των 
Μονάδων, καταμετρούμενα παρουσία αυτών ή των εγγράφως εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων τους και του υπεύθυνου διαχειριστή της Μονάδας, με βάση 
διπλότυπο δελτίο αποστολής θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ. Προϊόντα που δεν 
πληρούν τις προδιαγραφές δε θα παραλαμβάνονται. 
 
  7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αποδέχεται τους προβλεπόμενους 
από την στρατιωτική υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και τις διαδικασίες 
ελέγχου κατά την είσοδο, παραμονή και έξοδο από τα στρατόπεδα. Επίσης με την 
υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να προσκομίσει στο κάθε Στρδο 2 
φωτογραφίες του ίδιου και του κάθε εκπροσώπου του που θα εισέρχονται σ’ αυτά για 
τη μεταφορά των προϊόντων προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους. Με το 
πέρας των συμβατικών υποχρεώσεων του τα δελτία θα επιστραφούν στα 
στρατόπεδα. 
 
 8.  Όσα είδη παραμένουν αδιάθετα μετά τη λήξη της ημερομηνίας συντήρησης 
- κατανάλωσης, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με άλλα 
πρόσφατης παραγωγής, χωρίς καμία επιβάρυνση της στρατιωτικής υπηρεσίας. Τα 
αδιάθετα προϊόντα επιστρέφονται στον προμηθευτή. 
 
 9. Διευκρινίζεται ότι για τις ποσότητες των προϊόντων που θα παραδώσουν 
οι προμηθευτές δεν αναλαμβάνεται καμία δέσμευση καθόσον αυτές εξαρτώνται από 
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τις προτιμήσεις των καταναλωτών καθώς και τη δύναμη του προσωπικού των 
Μονάδων της Ταξιαρχίας η οποία δε δύναται να καθοριστεί επακριβώς. 

  
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 1. Η πληρωμή του προμηθευτή από το Στρατιωτικό Πρατήριο Σάμου θα 
γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση των τιμολογίων, στο οποίο θα 
προσέρχονται ύστερα από τηλεφωνική ειδοποίησή τους προσκομίζοντας τα στελέχη 
των δελτίων αποστολής για αντιπαραβολή και έλεγχο με τα αντίστοιχα δελτία που θα 
παραδίδουν οι Μονάδες. 
 
 2. Για την πληρωμή του προμηθευτή, απαιτούνται, τα εξής κατ ελάχιστο 
δικαιολογητικά: 
 

α. Τιμολόγια εμπορευμάτων. 
 

β. Δελτία αποστολής εμπορευμάτων. 
 

γ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου Δημοσίου 
Ταμείου. 

 
δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα 

ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την 
πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο προμηθευτής θα καταθέτει μαζί με τις 
ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές. 

 
ε. Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του 

παρόχου υπηρεσιών. 
 

στ. Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας. 
 
 3.   Θα γίνεται παρακράτηση 4% υπέρ φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/94. Για την παρακράτηση του Φ.Ε. θα χορηγείται από το 
Στρατιωτικό Πρατήριο Σάμου βεβαίωση παρακράτησης υπογεγραμμένη από τα 
οικονομικά όργανα της Μονάδας, στον προμηθευτή. 
 
 4.    Οι προμηθευτές επιπλέον βαρύνονται με:  
  
 α.   Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, υλικά συσκευασίας και λοιπά 
έξοδα μέχρι την παράδοση στις Μονάδες των υπό προμήθεια εφοδίων.  
 
        β.  Το κόστος της αποστολής και της χημικής ανάλυσης των δειγμάτων 
στο ΚΒΙΕΣ ή στο Χημείο Στρατού ή σε άλλο κρατικό αναγνωρισμένο εργαστήριο. 
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ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

 
1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε 

θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την 
προσωπική του κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί 
με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του 
από την αναθέτουσα Αρχή. 

 
2. Πριν τη σύναψη της σύμβασης από τον Ανάδοχο επικαιροποιημένα τα 

δικαιολογητικά της δημοσίευσης …./20 και κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής  
λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που δηλώθηκαν στο ΤΕΥΔ. 

 
3. Οι Ανάδοχοι θα βεβαιώνουν (με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης της 

παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) ότι εξακολουθούν να 
τηρούν τα κριτήρια επιλογής της αρχικής δημοσίευσης.   

 
ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος 
……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική επιστολή 
τ… ……………………., ισχύος έως ……………………, ποσού ……………… ευρώ, το 
οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας που κατακυρώθηκε σε 
αυτόν  χωρίς ΦΠΑ. 
 

2. Η ανωτέρω εγγύηση θα αποδεσμευθεί με την ολοκλήρωση της 
σύμβασης και επιστρέφεται στον Αναδόχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των υπηρεσιών σίτισης, την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. 

 
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα συναφώς αναφερόμενα στην προκήρυξη και 

τους όρους της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί: 

 
α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία σίτισης  

μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. 
 

2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
 
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των 

εργασιών  του καταστήματος του αναδόχου.    
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β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα ή 
στο εργοστάσιο του  αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 

 
γ. Πλημμύρα. 
 
δ. Σεισμός. 
 
ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια. 
 
στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 

μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου). 
 
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 

 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 
βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον 
αφορά τη σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της 

επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς 
την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους 
ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

1. Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλο-
ντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στην κείμενη 
νομοθεσία1. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους.   

 
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για 

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με το έργο. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 

                                            
1
 Ν.4412/16, Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'  
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Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των προμηθευτών του, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της προμήθειας, υπόσχεται δε και βεβαιώνει 
ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη  της Αναθέτουσας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτόν προσώπων. 
 

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο 
με το συμφέρον της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο 
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος 
για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών 
που θα παράσχει την εν λόγο προμήθεια, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων 
και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να 
προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους 
υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα 
του εξοπλισμού του. 
 

6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της 
σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα 
διενέργειας της εκτελεστικής σύβασης για κάθε θετική και αποθετική ζημία που 
προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά 
μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης, μη απαλλασσόμενου των κυρώσεων που 
προβλέπεται από την παρούσα και την κείμενη νομοθεσία. 
 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
Από την εκτέλεση του έργου της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται  
με το έργο.  
 

8.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη 
που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσα Αρχή (φορέα διενέργειας της εκτελεστικής 
σύβασης) για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 
άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας. 
 

9. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 
της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε εάν 
οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της 
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Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει 
όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα 
εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους 
της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα 
του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 
O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

10. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, 
η παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη παρούσα 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 
όρων της παρούσας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη παρούσα. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι του έργου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο 
πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της παρούσας. Σε 
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία 
εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα 
λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ Δημοσίου όλες οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής 
Εκτέλεσης. 

  
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05  
(Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»). 
   
  12. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο (βάρος, περιεκτικότητα, 
ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή της 
Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονομικού προσωπικού, η οποία θα 
υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και την κείμενη νομοθεσία. 

 
  13. Υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας. 

 
 14. Λοιπά σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ  
 

1. Ο Υγειονομικός Έλεγχος του Αναδόχου/ων, θα διενεργείται κατά τα 
οριζόμενα στην Οδηγία ΕΕ 1441/2007, στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 
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(ΦΕΚ Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάμενη νομοθεσία, οποτεδήποτε κατά 
κρίση του ΓΕΣ/ΔΥΔΜ, της αναθέτουσας αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
καλύπτονται οι απαιτήσεις του Παραρτήματος «Β» (Ειδικοί Όροι) της εν λόγω 
δημοσίευσης και σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό περί ελέγχων του 
αντικείμενου της παρούσας.  

 
 2. Η επιτροπή διενέργειας υγειονομικού ελέγχου που θα συγκροτείται με 
μέριμνα του «Αγοραστή» (ΑΑ) και θα απαρτίζεται υποχρεωτικά από έναν 
τουλάχιστον Αξιωματικό Υγειονομικού. 
 
 3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας υγειονομικού ελέγχου με 
ή άνευ προειδοποίησης του αναδόχου, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 
 

 4. Λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους του 
Παραρτήματος «Α» της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
συνεργαζόμενους προμηθευτές – παρόχους που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά 
του θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών. 
 
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή, ο 
πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή ένα (1) μήνα πριν την 
έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή. 
 

3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή, θα πρέπει 
να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία – λειτουργία σίτισης και χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίμων. 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 1 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης. 
 

3.  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, 
το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά 
από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την 
αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 
 1. Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου, καθ' όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες 
που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα 
αναλάβει. 

 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό 

του αναδόχου Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν 
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω 
πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων 
βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την 
εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε 
τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
 3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος άρθρου, η Αρχή 

(μη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ  

 
 1. Τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε 
περιπτώσεις που προβλέπονται από τους Γενικούς (Παράρτημα «Α» αντίστοιχα της 
παρούσας), σε επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον τα συμβαλλόμενα 
μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου και σχετική απόφαση της αναθέτουσας Αρχής. 
 
 2. Για αλλαγές ως προς το προσωπικό και τα μέσα του αναδόχου, 
απαιτείται απλώς έγγραφη ενημέρωση της αναθέτουσας Αρχής για τις υφιστάμενες 
μεταβολές.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα 

σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 
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αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 
 2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων 

ειδών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα 
κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους Γενικούς – Ειδικούς 
Όρους της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
1. Ο Πάροχος, η Κεντρική Αρχή Προμηθειών και η Αναθέτουσα Αρχή, 

μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη 
συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

   
2. Ο Πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σημείο συνδέσμου (Point 

of Contact – PoC) τον / την ………………………, ως υπεύθυνο διαχείρισης και 
ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης. 

 
3. Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε δυο (2) πρωτότυπα. Από ένα 

προορίζονται για, την Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν τη παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 (Τροποποίη-
ση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν4412/16. 
 

β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, 
τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
73 του Ν4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
της σύναψης σύμβασης 

 
γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω 

σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την 
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
  

2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά την εν λόγω σύμβαση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 
68 του Ν. 3863/2010 (Α' 115). 
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ΑΡΘΡΟ 27 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
 
2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, λαμβάνονται υπ’ όψιν ο 

Ν.4235/14 («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και 
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»), ο Ν.4412/16 [«Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Διακήρυξη / Δημοσίευση, η Κατακύρωση,  η σύμβαση, 
εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά 
την αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία 
αποτελούνται 

 
3. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους 
συμβαλλομένους σε δυο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η 
αναθέτουσα Αρχή και από ένα (1) ο Ανάδοχος.  

 
4. Οι Γενικοί - Ειδικοί Όροι της Διακήρυξης και η Τεχνική – Οικονομική 

Προσφορά με την οποία κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο 
ανάδοχο, που επισυνάπτονται στη παρούσα σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστα και 
τμήματα αυτής. 

 
5. Θέματα τα οποία εκ παραδρομής δεν ρυθμίζονται στο παρόν κείμενο 

και τυχόν παραπομπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των 
προβλέψεων των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων. 

 
6. Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης τηρούνται από τα εμπλεκόμενα 

μέρη / συμβαλλόμενους και το ΓΕΣ/Γ1.   
 

 Σχης (ΠΖ) Νικόλαος Παπαγεωργίου 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
Τχης (ΕΜ) Δημήτριος Βάσιλας  
Αξκός 4ου ΕΓ/ΙΙ  
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 79 ΑΝΩΤΕΡΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ΙΙ 
 28 Μαρ 20 
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»ΣΤΗ 
Φ.600/3/15117/Σ.1224 

 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

 
Δημοσίευση: 05/2020 

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων, ενσφράγιστων 
προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 
[προσφορά του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης (%)] με σκοπό  την ανάδειξη 
μειοδότη για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων - 
Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της Ταξιαρχίας ,για την 
θερινή περίοδο 2020. 

Ταξινόμηση κατά CPV: 15555100-4 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

 
Ημερομηνία 

 

 
Ημέρα 

 

 
Ώρα 

 

15 Απρ 20 Τετάρτη 10:00 Στρδο «ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» 
(Αίθουσα Συσκέψεων 

ΛΣ/79 ΑΔΤΕ), ΤΚ:83100 

 
Εκτιμώμενη αξία προμήθειας άνευ  ΦΠΑ: Σαράντα χιλιάδες  (40.000) ευρώ. 
 
Χρονική διάρκεια προμήθεια: Θερινή περίοδος 2020 (01 Μαϊ έως 30 Σεπ 20). 
 
ΘΕΜΑ:. Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων, 
ενσφράγιστων προσφορών και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 
86 του Ν. 4412/16 [προσφορά του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης (%)] , με σκοπό  
την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών των 
Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της 
Ταξιαρχίας ,για την θερινή περίοδο 2020. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ (ΑΑ) 79 ΑΔΤΕ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών των 
Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων και 
Στρατιωτικών Καταστημάτων της Ταξιαρχίας ,για 
την θερινή περίοδο 2020. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός 
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
Σαράντα χιλιάδες  (40.000) ευρώ συνολικά, άνευ 
ΦΠΑ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15555100-4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του  του 
επίσημου τιμοκαταλόγου χονδρικής πώλησης της 
αντιπροσωπίας που εκπροσωπεί ο υποψήφιος 
ανάδοχος. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και 
ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ως Αναλυτικά Αναφέρεται στους Ειδικούς όρους 
του Παράρτηματος «Β».  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

Στρδα ΠΕ/79 ΑΔΤΕ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Θερινή περίοδος 2020 (01 Μαϊ έως 30 Σεπ 20) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ  ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15 Απρ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15 Απρ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ Ένας (1) οικονομικός φορέας  

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Σχέδιο (υπόδειγμα) Σύμβασης ως Παράρτημα 
«Γ» της παρούσας .  

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ελληνική 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Επιτροπή Διενέργειας της Διαδικασίας 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Προσφυγών 
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις: 
 
  (α) Του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των 
Ε.Δ.». 
  (β) Του Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ’45), όπως έχει τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
   (γ) Του Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»  

 
(δ) Του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Εθνικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
   
  (ε) Του Ν. 3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112). 
   
  (στ) Του Ν. 3886/10 «Δικαστική προστασία κατά  τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89 / 
665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α’ 173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
   
  (ζ) Του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204), όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
   
  (η) Του Ν.4024/11 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α’) και ιδίως του 
άρθρου 26 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης. 
   
  (θ) Του Ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 
Εποπτείας –Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» όπως ισχύει » (ΦΕΚ Α’ 143/28-
06-14). 
  (ι) Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου 1 
παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 
16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις 
εμπορικές συναλλαγές». 
   
  (ια) Του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 
  (ιβ) Του Ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 
στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
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αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 32/11-02-14).  
  
  (ιγ) Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/92 (ΦΕΚ 161/Α/92) και Λοιπές 
Ρυθμίσεις». 
  

(ιδ) Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
 
  (ιε) Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).». 
 
  (ιστ) Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 12/2015 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία παρέχονται 
υποδείγματα εγγυητικών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συμβάσεων. 
  
  (ιζ) Την Κατευθυντήρια Οδηγία υπ’ αριθ. 13/2016 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται 
στοιχεία των κριτηρίων επιλογής δημοσίων συμβάσεων. 
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ 

 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διενέργεια  
συνοπτικού διαγωνισμού με την υποβολή έγγραφων, ενσφράγιστων προσφορών και 
με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16 [προσφορά του 
μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης (%)] , με σκοπό  την ανάδειξη μειοδότη για την 
προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων 
Υπομονάδων και Στρατιωτικών Καταστημάτων της Ταξιαρχίας ,για την θερινή περίοδο 
2020. 
 

3. Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες  
(40.000 €) ευρώ, αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

. Η πληρώμή της πρόμηθειας των παγωτών θα πραγματοποιείται από το 
ΣΠ Σάμου σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης .  

4. Η διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με την παρούσα Δ. 05/2020, στο 
Στρδο «ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ» , Σάμος, Τ.Κ 83100. 

5. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλου δικαιολογητικών και 
προσφορών  ορίζεται η 15 Απρ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.    

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο 
τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία του παρόντος και μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 
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7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό 
όργανο την 15 Απρ 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Παραρτήματος «Α» (γενικοί όροι).  

8. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο 
μικρότερο της μίας (1) ημέρας πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών, δεν δημιουργούν καμία υποχρέωση στην Υπηρεσία για την παροχή 
διευκρινήσεων και εξετάζονται μόνον εάν αυτή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον 
ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 

9. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους 
της παρούσας διακήρυξης. 

10. Περίληψη της παρούσας έχει αποσταλεί για δημοσίευση στον ιστότοπο 
του προγράμματος «Διαύγεια», στις 30 Μαρ 2020. 

11. Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ 
(army.gr). 

12. H συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης γίνεται με ευθύνη του 
ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα 
αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που 
αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήματά της. 

13. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας διακήρυξης / δημοσίευσης, περιλαμβανομένων των 
Παραρτημάτων της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

14. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη 
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης 
εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 

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