
                
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑ-

ΝΗΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 
 

Άρθρο 1 
Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό και Αποδεικτικά Στοιχεία 

 
       1. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον δεν αποκλείσθη-
καν με απόφαση του ΥΕΘΑ ή των αρμοδίων οργάνων της Ιεραρχίας των ΕΔ που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί ή από άλλες Κρατικές Αρχές, οι παρακάτω: 
 
       α.Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμηθευτών, που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν μέσα στη χώρα ή έξω από αυτή το ε-
μπορικό, βιομηχανικό, βιοτεχνικό επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο 
της προμήθειας, κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού. 
 
       β.Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων. 
 
       γ.Οι συνεταιρισμοί που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας. 
 
       δ.Οι ενώσεις προμηθευτών (Κοινοπραξία), που υποβάλλουν κοινή προ-
σφορά δια του εκπροσώπου τους. 
 
       ε.Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προ-
σώπων. 
 
      2. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί 
με την προσφορά τους, τα εξής: 
   
              α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής 
(ημερομηνία διαγωνισμού) στην οποία:  
 

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

             (2) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  
  
                 (α) Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης.  

 

                 (β).Δεν  έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,  της απά-
της, της εκβίασης της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 
                                                          

                (γ). Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώ-
σεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρι-
κής) και ως προς τις  φορολογικές τους υποχρεώσεις.  
 



  

                (δ).Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα.  
 

                (ε). Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, ή ειδική εκκα-
θάριση του Ν. 1892/1990.   
 
 

              β. Άδεια  λειτουργίας  εκδιδόμενη  από Αρμόδια Αρχή. 
 

              γ. Άδεια λειτουργίας τεχνικού ενδιαφέροντος. 
 
              δ. Άδεια λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
 

              ε. Άδεια διάθεσης λυμάτων, εκδιδόμενη από τις κατά τόπους Υπηρεσίες 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες αναλόγως της φύσης και 
των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής που εδρεύει η βιοτεχνία-βιομηχανία, καθώς και 
του τρόπου επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων της.Οι ενδιαφερόμενες βιο-
μηχανίες-βιοτεχνίες θα πρέπει να προσκομίζουν στην επιτροπή αξιολόγησης βε-
βαίωση από τις αρμόδιες αρχές για τη συμμόρφωσή τους ως προς τις απαιτήσεις 
της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με την επεξεργασία και τη διάθεση των λυμά-
των τους.  

-/- 
              στ. Παραστατικά εκπροσώπησης: 

 
(1) Ακριβές αντίγραφο, θεωρημένο από ΚΕΠ, του ΦΕΚ, στο οποίο  εμ-

φαίνεται η σύνθεση της εταιρείας, όπως αυτή καταχωρήθηκε στο μητρώο ανώνυ-
μων εταιρειών της Περιφέρειας, στην οποία ανήκει η εταιρεία. 

 
(2) Εφόσον στο διαγωνισμό, την εταιρεία εκπροσωπεί άλλο πρόσωπο 

εκτός από τον Πρόεδρο ή Διευθύνων σύμβουλο αυτής, απαιτείται η προσκόμιση 
εξουσιοδότησης προς αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία, θεωρημένη από 
ΚΕΠ και υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή Διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας. 

 
                  (3). Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογρα-
φής  χώρας καταγωγής του προσφερόμενου είδους. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο 
προμηθευτής παρασκευάζει το προϊόν πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του και 
την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευασθεί καθώς και τον τόπο ε-
γκατάστασής της.  Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν 
διάφορες φάσεις κατασκευής, θα πρέπει οι συμμετέχοντες να δηλώνουν το εργο-
στάσιο παρασκευής, κάθε φάσης, και τον τόπο εγκατάστασής του. 
 

       (4). Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) με θεώρηση γνησίου υπογραφής 
ότι η επιχείρηση του: 

 

                 (α) Πληρεί τους Ειδικούς Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λει-
τουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 
11 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι) της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/8-10-
2012/ΦΕΚ2718  του Υπουργείου Υγείας. 

 

                 (β) Τηρεί τα αρχεία τεκμηρίωσης Διαδικασιών (Εγκύκλιος Υπ΄αριθμ.2 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14-1-2013). 
  



  

                  (γ). Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) με θεώρηση γνησίου υπογραφής 
του προμηθευτή ότι δεν θα χρησιμοποιήσει σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο 
του μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφό-
σον δεν εχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του. 
 

                 (δ). Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) με θεώρηση γνησίου υπογραφής 
ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης ,των τεχνικών προδιαγραφών και των 
Ειδικών Ορών και τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 

                 (ε). Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) με θεώρηση γνησίου υπογραφής 
αποδοχής επιθεώρησης των εγκαταστάσεων του από αρμόδια επιτροπή της                       
Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 

               (στ). Όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις (Ν.1599/86)  που υποβάλλονται θα 
πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και 
ορθά συμπληρωμένες σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται. 
 
                (ζ). Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων δικαιολογητικών 
του παρόντος άρθρου η προσφορά απορρίπτεται ως ελλιπής και τίθεται Εκτός 
Όρων Διαγωνισμού (ΕΟΔ).      
 
      3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρό-
κειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από την κοινο-
ποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή, 
οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρ-
μόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό ε-
πιχείρησης. 
 
   4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 
   Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή 
που συμμετέχει στην Ένωση. 
 
 

Άρθρο 2 
Προσφορές - Εγγυοδοσίες 

  
 1. Οι προσφορές, που έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και έχουν υπο-
γραφεί από τους προμηθευτές ή τους νόμιμους πληρεξούσιους τους, κατατίθενται 
στην επιτροπή που διεξάγει το διαγωνισμό, σε δύο αντίγραφα, την ημέρα διεξαγω-
γής του, μέσα σε ενσφράγιστο φάκελο. 
 
 2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται  με οποιοδήποτε τρόπο και παρα-
λαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα πε-
ριέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
 
 3. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
  α. Η λέξη «Προσφορά». 
 



  

  β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
 
  γ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
  δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
  
 4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία 
της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο άρθρο 20 
του παρόντος, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 
φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προ-
σφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
 5. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 
 6. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λό-
γω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζο-
νται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα 
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 7. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Δεν πρέπει να έχουν  
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή 
προσθήκη.  
 
 8. Στις  προσφορές πρέπει: 
  
  α. Να αναγράφονται οι προσφερόμενες τιμές καθαρά, ολογράφως και αριθ-
μητικά. 
 
  β. Να αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος και της κατοικί-
ας του προμηθευτή, το τηλέφωνο και τα στοιχεία της ταυτότητας του. 
 
  γ. Να αναφέρεται επί λέξει: «Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών όρων 
των συμφωνιών και της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως 
και των διατάξεων που διέπουν τους δημοσίους διαγωνισμούς για τις Ένοπλες 
Δυνάμεις». 
 
 9. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την κα-
θιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
 10. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιον-
δήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
 11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολο-
γητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από 



  

αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 
Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρ-
μόδιο όργανο. 
 
 12. Προσφορά που υποβάλλεται με αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη με τους 
ουσιώδης όρους των συμφωνιών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 13. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τη λήψη απόφασης για τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού και οπωσδήποτε μέχρι 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειάς 
του και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τους ειδικούς όρους συμφωνιών ή 
δεν παρατάθηκαν μεταγενέστερα εγγράφως από τους προμηθευτές για χρόνο με-
γαλύτερο από τον παραπάνω. 
 
 14. Η τιμή προσφοράς θα δίδεται σε ΕΥΡΩ. 
 
 15. Στην προσφερόμενη τιμή δε θα περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 
 
 16. Στις τιμές των προσφορών περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.. 
 
     17. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί της υποχρεώσεις του 
στους τομείς του περιβαλλοντικού ,κοινωνικού –ασφαλιστικού και εργατικού δικαί-
ου και συμπληρωματικά ο αστικός κώδικας. 
 
     18. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα(12) 
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 3 
Αντιπροσφορές 

 
  1. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρί-
πτονται, ως απαράδεκτες.  
 
 

Άρθρο 4ο  
Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών  

 
 1. Κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρί-
αση, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζει κατά σειρά λήψης τις 
προσφορές και τις καταχωρεί σε πρακτικό. Για τις τυχόν πρόωρες προσφορές που 
αποσφραγίστηκαν από παραδρομή συντάσσεται από την επιτροπή ειδικό αιτιολο-
γημένο πρακτικό και αυτές εκφωνούνται πρώτες από την επιτροπή κατά το διαγω-
νισμό. 
 
 2. Προσφορά που δεν τηρεί τους όρους συμφωνιών και δεν περιέχει την ανά-
λογη εγγυοδοσία θεωρείται κατ’ αρχήν ότι πρέπει να απορριφθεί. Οι προσφορές 
και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν μονογράφονται από την επιτροπή και 
καταχωρούνται στο φάκελο του διαγωνισμού κατά προμηθευτή, ενώ τα πιστοποιη-



  

τικά μετά τον έλεγχό τους επιστρέφονται στους δικαιούχους. 
 
 3. Η επιτροπή ανακοινώνει στους παρόντες, συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, 
τις τιμές και τους όρους όλων όσων συμμετέχουν, ενώ κρίνει για την τυπική εγκυ-
ρότητα κάθε προσφοράς, ανάλογα με την σπουδαιότητα των τυχόν ανωμαλιών, 
αναγράφοντας τη γνώμη της στο σχετικό πρακτικό. 
 
 4. Προσφορές που περιέχουν, σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής, επου-
σιώδεις παρεκκλίσεις από τους όρους συμφωνιών, θεωρούνται σύμφωνες με αυ-
τούς. 
 5. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τους όρους και την τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης.Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύνα-
μες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο πλειοδότης που προκύπτει κα-
τόπιν κλήρωσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύ-
ναμες προσφορές. 
 

Άρθρο 5ο 
Ενστάσεις 

 
     1. Για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ 
(χωρις ΦΠΑ) σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προ-
σβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.Για την άσκηση έν-
στασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ,η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέ-
ντε (5) ημέρες πρίν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 
    2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής η οποία αποφασίζει 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεμαί-
ρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτεί-
ται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου 
ποσού ίσου με το 1% επι της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η 
ένσταση γίνει δέκτη από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
  
     3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 
Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζε-
ται το ύψος του ανωτέρου παράβολου. 
 

Άρθρο 6ο  
Αποκλεισμός Προμηθευτή από τις Προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων 

 
 1. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του αρμόδιου Γενικού Επιτελείου, μπορούν να αποκλεισθούν 
προσωρινά ή μόνιμα από τις προμήθειες των ΕΔ όσοι προμηθευτές δεν εκπλή-
ρωσαν τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο και που έχουν αποδεδειγμένα κακή 
πίστη. 
 
 2. Μέσα σε 15 ημέρες από την επίδοση της παραπάνω απόφασης επιτρέπεται 
έγγραφη υποβολή ένστασης, για την οποία κρίνει και αποφασίζει ο Υπουργός Ε-



  

θνικής Άμυνας. 
 

Άρθρο 7ο  
Κατακύρωση Προμήθειας - Κοινοποίηση Απόφασης 

 
 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνεται με την έγκριση της Υπηρεσίας. 
Αυτός που έχει την οικονομική εξουσία ή δικαιοδοσία έκδοσης της κατακυρωτικής 
απόφασης κρίνει και αποφασίζει για την έγκριση και την κατακύρωση ή όχι της 
προμήθειας. 
 
 2. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την παραπάνω απόφα-
ση, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς τους. Μετά από αυτή μπορούν να 
ζητήσουν εγγράφως να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την επιστροφή της 
εγγυοδοσίας που κατατέθηκε χωρίς άλλη απαίτηση τους έναντι της υπηρεσίας σε 
σχέση με την προσφορά που έγινε απ’ αυτούς. 
 
 3. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για την κατακύρωση της προμήθειας 
καθώς και γενικά όλων των εγγράφων που απευθύνονται προς τον προμηθευτή, 
θεωρείται ότι έγινε νόμιμα, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοση τους προσωπι-
κά, αν αυτά τοιχοκολληθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας που διεξήγαγε τον δια-
γωνισμό ή στην διεύθυνση του που δόθηκε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 8ο  
Εγγυοδοσία Καλής Εκτελέσεως - Υπογραφή Σύμβασης - Μακροχρόνιες Συμβάσεις 

 
         1. Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε η αναγγελία κατακύρωσης της προμήθει-
ας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης αυτής, για την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει πριν ή κατά 
την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  στην αρμόδια υπηρεσία, εγγυητική επι-
στολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού  που θα καταβάλει ο πλειοδό-
της, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 12μηνης χρονικής ισχύος, να παρα-
λάβει την προσωρινή εγγυοδοσία συμμετοχής και να υπογράψει τη σχετική σύμ-
βαση. 
 
         2.  Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης θα είναι μέχρι τη λήξη 
της υπογραφείσας σύμβασης.  
 
            3. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς πλειοδότης δεν προσέλθει για υπο-
γραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει έγκαιρα εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος . 
 

Άρθρο 9ο  
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου - Κυρώσεις – Διαιτησία 

 
 1. Σε περίπτωση όπου ο προμηθευτής δεν παραδώσει μέσα στις συμβατικές 
προθεσμίες τα είδη που κατακυρώθηκαν ή αυτά που απορρίφθηκαν από την επι-
τροπή παραλαβών ή επίλυσης διαφορών με σκοπό να αντικατασταθούν, η υπη-
ρεσία, επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 
 



  

  α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομα του και από κάθε δικαίω-
μα που απορρέει απ' αυτήν. 
 
  β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του αρ-
μόδιου Μετοχικού Ταμείου των ΕΔ. 
 
  γ. Προμήθεια του είδους είτε από τον επόμενο πλειοδότη στο διαγωνισμό, 
είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας και με καταλογισμό σε βάρος του, της τυχόν επί πλέον διαφοράς 
τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το δημόσιο είτε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις για είσπραξη δημοσίων εσόδων. 
 
  δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών, λόγω καθυστέρησης της παράδοσης. 
 
 2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση της υπηρεσίας, 
για κάθε θετική ζημία της, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του 
προμηθευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα την προμήθεια που του κατακυρώθηκε. 
 
     3. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς από τον προμηθευτή των προϊόντων 
στο ΚΕΜΧ,πρέπει να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να 
διατηρούνται πάντοτε καθαρά και να απολυμαίνονται κατά τακτά χρονικά διαστή-
ματα. 
 

Άρθρο 10ο  
Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία 

 
 1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα 
βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία παράδοσης του υλικού 
μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευ-
τή.  Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 
  α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 
 
  β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμη-
θευτή. 
 
  γ. Πλημμύρα. 
 
  δ. Σεισμός. 
 
  ε. Πόλεμος. 
 
  στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, 
που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβα-
σης, από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή προμηθευτή δευτερευό-
ντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 
 
  ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
 



  

  η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
 2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την εκδήλωση τους, ενώ στην 
περίπτωση που διαρκούν, ο προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια 
προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική 
Αρχή. 
 
 3. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθη-
κών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 

Άρθρο 11ο  
Άλλοι Γενικοί Όροι 

 
 1. Αποκλείεται ο προμηθευτής να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις του, ολικά ή μερικά σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
  2.  Απαγορεύεται σε όλους τους μόνιμους εν εφεδρεία Αξκούς και των τριών 
κλάδων των ΕΔ και επί χρονικό διάστημα πέντε (-5-) ετών από του χρόνου απο-
στρατείας τους, την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιπροσώπευση, άμεσα η έμμεσα 
εμπορικών και βιομηχανικών οίκων και επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπής η αλλοδα-
πής κατά τις συναλλαγές τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με το ΝΔ 
1400/73 (Περί Καταστάσεων των Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων). 
  3. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης λύνεται, ε-
φόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από το 
δικαστήριο της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισμός, με εφαρμογή του Ελληνι-
κού Δικαίου. 
 
  4. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
των ΕΔ, των οργανισμών και των εκμεταλλεύσεων γενικά των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρμόσθηκαν οι όροι συμβά-
σεων και συμφωνιών, εισπράττονται από όσα το Δημόσιο οφείλει στον προμηθευ-
τή για οποιαδήποτε αιτία και εάν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. 
 
  5. Οι συμβάσεις κατισχύουν από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζονται (δι-
ακήρυξης, όρων συμφωνιών, προσφορών κλπ), εκτός από προφανή σφάλματα ή 
παραδρομές. 
 
  6. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση, για τυχόν μέτρα που θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων 
τελών κλπ και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότη-
τα, στην τιμή και στο χρόνο παράδοσης των ειδών. 
 

7. Αναπροσαρμογή τιμών δε θα γίνεται δεκτή στη διάρκεια της σύμβασης. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο 
Ποινικές Ρήτρες 



  

 
         1.α.Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερ-
βαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περί-
πτωση τμηματικών προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επι της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρό-
θεσμα. 
 
            β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς ΦΠΑ επι της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρό-
θεσμα. 
 
            γ.Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανε-
ξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμ-
βασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχε-
θούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

 
         2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου. 

 
         3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δι-
καίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
                         

  
    
  Σχης (ΜΧ) Ευάγγελος Δημητρέλης 
 Ακριβές Aντίγραφο Διοικητής 
   
   
 Τχης (ΜΧ) Απόστολος Ρούσκας  
 Β/4ου ΕΓ  
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ  

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο Προμήθειας 
  1. Οι παρόντες Ειδικοί όροι αφορούν στην εγκατάσταση αυτομάτων μηχα-
νημάτων πώλησης ροφημάτων (θερμών – ψυχρών) για τις ανάγκες του ΚΕΜΧ.  
 

Άρθρο 2 
Διεξαγωγή Διαγωνισμού 

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Μαρ 2017 και ώρα 
10:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων, του ΚΕΜΧ(Διοικητήριο), ως Συνοπτικός δια-
γωνισμός με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με καταβολή μηνιαίου μισθώμα-
τος,  εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προ-
σφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο πλειοδότης που προκύπτει κατόπιν 
κλήρωσης αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες 
προσφορές ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του ΚΕΜΧ. Σε περίπτωση επανά-
ληψης του διαγωνισμού αυτός θα διεξαχθεί την Δευτέρα  03 Απρ 2017 και ώρα 
10:00 στον ίδιο χώρο. 
 
  2. Δεν απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων από τους προμηθευτές. 
 
  3. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Στρατόπεδο 
«ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ» (ΚΕΜΧ) παρουσία ή όχι των ενδιαφερομένων ή νομίμως ε-
ξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το επιθυμούν. 
 

Άρθρο 3 
Επανάληψη Διαγωνισμού 

  Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν 
τελικά ασύμφορα για την υπηρεσία, ο διαγωνισμούς μπορεί να ματαιωθεί ή να ε-
παναληφθεί με έγγραφες ή προφορικές προσφορές μετά από νεότερη δημοσίευ-
ση, αφού κοινοποιηθεί η διακήρυξη του διαγωνισμού ιδιαίτερα σε αυτούς που 
συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 4 

Διάρκεια Σύμβασης – Αυξομείωση Ποσοτήτων 
 
  1. Οι συμβάσεις είναι διάρκειας 6 μηνών με έναρξη από υπογραφής των και 
με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) τριμήνων με τους αυτούς όρους και τιμές, 
μονομερώς με σχετική απόφαση του ΚΕΜΧ  
 
  2. Παράλληλα με το δικαίωμα παράτασης η Υπηρεσία, έχει το δικαίωμα, 
χωρίς αυτό να μπορεί να θεωρηθεί ως λόγος υπέρ του προμηθευτή, καταργήσεως 
του ως άνω δικαιώματος της παρατάσεως, μερικώς ή ολικώς (1 έως 2 τρίμηνα) και 
να προβεί σε νέο δημόσιο διαγωνισμό προς ανάδειξη νέου προμηθευτή, για το με-
τά τη λήξη της σύμβασης χρόνο (το 1ο εξάμηνο) και σε αποτυχία τούτου να ασκεί 
το δικαίωμα προαιρέσεως έναντι του παλαιού προμηθευτή προς παράταση, του 



  

τελευταίου υποχρεωμένου πλήρως στην εκπλήρωση κατά την παράταση όλων 
των συμβατικών του υποχρεώσεων.  
 
  3. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης μονομερώς και 
αζημίως αυτόματα εφόσον από ανοικτό διαγωνισμό, που θα διεξάγει το ΕΚΕΜΣ ή 
ΑΣΔΥΣ, προκύψει μειοδότης ο οποίος καλύπτει την Φρουρά Ναυπλίου. 
 

Άρθρο 5 
Κρατήσεις - Έξοδα 

  1. Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις επι-
τροπές παραλαβής, βαρύνει τον προμηθευτή και δεν καταβάλλεται.  
 
  2. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα διενέργειας των εργαστηρια-
κών εξετάσεων. 
 

Άρθρο 6 
Πληρωμή - Δικαιολογητικά 

  1. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίου μισθώματος προς 
το ΚΕΜΧ το ύψος του οποίου αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού σύμφωνα με 
την Φ.820/16/11400/Σ.169/07 Αυγ  09/IV ΜΠ/ΔΟΙ. 
 
  2. Τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος: 500,00 €. 
 
  3.  Oι αυτόματοι πωλητές που θα διαθέσει ο προμηθευτής θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον τρεις (3) στον αριθμό. 
 
  4. Η προσφορά θα αναφέρει συγκεκριμένο ποσό ενοικίου και δεν θα σχετί-
ζεται με το πλήθος των μηχανημάτων που θα εγκαταστήσει ο πλειοδότης(τιμή ανά 
μηχάνημα), πλήθος το οποίο πάνω από τον αριθμό των τριών  επαφίεται στην ευ-
χέρεια του πλειοδότη. 
 
  5.  Η πληρωμή του μισθώματος  θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαρια-
σμό του ΤΕΘΑ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,ως εξής: 
 
                     (1) Στοίχεια λογαριασμού κατάθεσης: 
 
                          (α) Αρ. λογαριασμού:264259 
 
                          (β) IBAN:GR66 0100 0240 0000 0000 0264 259 
                               
                          (γ) Δικαιούχος: Ταμείο Εθνικής Άμυνας 
 
                     (2) Στοιχεία αιτιολογίας κατάθεσης: 
 
                          (α) Ονοματεπώνυμο/ επωνυμία 
  
                          (β) Μίσθιο. 
 
                          (γ) Μήνας(ή περίοδος) αναφοράς του μισθώματος.   
 



  

                     6. Η τιμή πώλησης των ροφημάτων καθορίζεται στα πενήντα λεπτά 
(0,50€). 
 

Άρθρο 7 
Εγγυοδοσία Καλής Εκτέλεσης – Υπογραφή Συμβάσεως 

 
  Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε η αναγγελία κατακύρωσης της προμήθειας 
είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοι-
νοποίησης αυτής, για την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει πριν ή κατά την  
υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  στην αρμόδια υπηρεσία, εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού  που θα καταβάλει ο πλειοδότης, κατά 
τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 12μηνης χρονικής ισχύος, να παραλάβει την 
προσωρινή εγγυοδοσία συμμετοχής και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 
 

Άρθρο 8 
Παράδοση - Παραλαβή 

  Όπως καθορίζεται στους γενικούς όρους συμφωνιών του διαγωνισμού και 
επιπλέον : 
 
   α. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται από τον προμηθευτή με οχή-
ματα του στις αποθήκες της Υπηρεσίας, χωρίς καμία επιβάρυνση του προϊόντος. 
Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων θα εκδίδεται δελτίο αποστολής από τον 
προμηθευτή. 
 
   β. Τα κενά είδη συσκευασίας θα χρεώνονται από τον προμηθευτή στις 
μονάδες χωρίς την καταβολή του αντιτίμου αυτών. Οι μονάδες υποχρεούνται να 
επιστρέφουν αυτά στον προμηθευτή μετά από εύλογο χρόνο. Οι φθορές ή απώ-
λειες στα παραπάνω είδη θα βαρύνουν τις μονάδες , οι οποίες θα καταβάλουν το 
αντίτιμο της αξίας των απολεσθέντων ή φθαρμένων στον προμηθευτή. 
 
                γ. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα μεταφοράς από τον προμηθευτή των 
προϊόντων στο ΚΕΜΧ,πρέπει να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με την Ελληνική 
νομοθεσία να διατηρούνται πάντοτε καθαρά και να απολυμαίνονται κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
 

Άρθρο 9 
Τεχνικοί Προσδιορισμοί 

 
  1. Οι αυτόματοι πωλητές που θα εγκατασταθούν στο ΚΕΜΧ θα είναι και-
νούργιοι ή σε πάρα πολύ καλή κατάσταση (τελευταίας τριετίας), θα συντηρούνται 
δε με μέριμνα και δαπάνη του πλειοδότη. Για τυχόν βλάβη που διαπιστώνεται από 
τη μονάδα θα επιλαμβάνεται ο ίδιος ο πλειοδότης ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος αυ-
του, ο οποίος θα υποχρεούται να ενεργήσει για την αποκατάσταση αυτής, ή εάν 
δεν θεραπεύεται για την αντικατάσταση του μηχανήματος, εντός χρονικού διαστή-
ματος έξι (6) ωρών από την ειδοποίησή του. 
 
  2. Η σύσταση και το ελάχιστο βάρος που θα χρησιμοποιούνται για την πα-
ρασκευή των ροφημάτων καθορίζεται ως ακολούθως : 
 



  

   α. Ποσότητα : Ελάχιστη κατά είδος : 
 
    (1) Nes Café (Nestle), όχι τύπου Νes Café : 
     (α) Μέτριος : Kαφές 2,5 γρ. , ζάχαρη 10 γρ. 
     (β)  Γλυκός : Kαφές 2,5 γρ. , ζάχαρη 18 γρ. 
    (2) Nes Café (Nestle)μέτριος ή γλυκός ή σκέτος με γάλα : περιεκτικό-
τητα γάλακτος (σκόνη) 2 γρ. 
 
    (3) Σοκολάτα : Συνολικού βάρους 30 γρ. 
 
    (4) Τσάι : 
     (α)  Μέτριο: Tσάι 1,5 γρ. , ζάχαρη 10 γρ. 
     (β)  Γλυκό : Τσάι 1,5 γρ. , ζάχαρη 15 γρ. 
 
    (5)  Καφές Cappuccino : 
     (α) Μέτριος : καφές 12 γρ. , ζάχαρη 10 γρ. 
     (β) Γλυκός : καφές 12 γρ. , ζάχαρη 15 γρ. 
 
    (6) Καφές Espresso :  
     (α) Μέτριος : καφές  2 γρ. , ζάχαρη 12 γρ. 
     (β) Γλυκός : καφές  2 γρ. , ζάχαρη 20 γρ. 
 
    (7)  Καφές ελληνικός : 
     (α) Μέτριος : καφές  2 γρ. , ζάχαρη 12 γρ. 
     (β) Γλυκός : καφές  2 γρ. , ζάχαρη 20 γρ. 
 
   β. Το νερό που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή των παραπάνω 
ροφημάτων θα πρέπει να είναι πόσιμο ( Είτε συσκευασίες αναγνωρισμένων εται-
ριών, είτε οι αυτόματοι πωλητές να διαθέτουν φίλτρα για κατακράτηση αλάτων - 
διαφόρων μικροοργανισμών). 
 

Άρθρο 10 
Άλλοι Ειδικοί Όροι 

  1. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της, να παρακολουθεί τη διαδικασία 
παρασκευής των προϊόντων, στα εργαστήρια του προμηθευτή προς διαπίστωση 
των υγειονομικών κανόνων, της υγιεινής επεξεργασίας και εναποθήκευσης των 
προοριζομένων για την υπηρεσία προϊόντων, την κατάσταση και το είδος της χρη-
σιμοποιούμενης πρώτης ύλης. 
 
  2. Το προσωπικό των εργαστηρίων πρέπει να φέρει βιβλιάρια υγείας, θεω-
ρημένα, λευκές μπλούζες, καλύμματα κεφαλής και να συμμορφώνεται προς τις υ-
γειονομικές διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά. Επίσης το εργαστήριο πρέπει να 
πληροί τις καθοριζόμενες, για κάθε περίπτωση υγειονομικές διατάξεις. 
 
  3. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής δεν παράγει τα προϊό-
ντα, αλλά μόνο τα εμπορεύεται, η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μόνο κατόπιν 
της διαπίστωσης από τη ΔΙΚΕ(ΙV ΜΠ)/4ο ΕΓ ότι οι συγκεκριμένες βιομηχανίες – 
βιοτεχνίες παραγωγής των προϊόντων έχουν κριθεί κατάλληλες από τις αντίστοιχες 
επιτροπές προελέγχου των Σχηματισμών στην Περιοχή Ευθύνης των οποίων ε-
δρεύουν οι επιχειρήσεις. 



  

 
  4. Οι προμηθευτές θα έχουν την αποκλειστικότητα πώλησης μόνο στο 
ΚΕΜΧ για το οποίο προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. 
 
  5. Όλα τα υλικά συσκευασίας και παραθέσεως των προϊόντων θα είναι κα-
τάλληλα για τρόφιμα και πάντοτε σύμφωνα με το πνεύμα του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών (Κ.Τ.Π.). 
 
  6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει τα παραστατικά μεταφοράς 
των εμπορευμάτων, όταν αυτά παράγονται μακράν της έδρας της Μονάδος, προ-
κειμένου να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραγωγής του σε σχέση με την ημερο-
μηνία διάθεσης του. 
 
  7. Η ανανέωση και αντικατάσταση των προϊόντων που προσκομίζονται από 
τον προμηθευτή, γίνεται μέσα στα χρονικά όρια που καθορίζονται από τις προδια-
γραφές Ειδών Κυλικείου. 
 
   8. Το νερό που χρησιμοποιείται στις βιοτεχνίες για την παρασκευή των 
προϊόντων πρέπει να πληρεί τους όρους που καθορίζονται κάθε φορά με αποφά-
σεις των αρμοδίων Υπουργείων και Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος 
για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού του εργαστηρίου. Το νερό που χρησιμο-
ποιείται για την πλύση των σκευών και του προσωπικού να είναι με προδιαγραφές 
πόσιμου , ασφαλές και υγιεινό. 
 
   9. Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος για την εγκατάσταση των αυτόματων 
πωλητών να προσκομίσει : 
 
   α. Τιμολόγια αγοράς των μηχανημάτων από το εργοστάσιο παραγωγής 
στο οποίο φαίνεται ο αριθμός πλαισίου τους και η ημερομηνία αγοράς. Τα μηχα-
νήματα πρέπει να είναι τελευταίας τριετίας. 
 
   β. Έγγραφη δήλωση πιστότητας CE των μηχανημάτων , όπως προβλέ-
πεται από τις Κοινοτικές Οδηγίες ΚΥΑ 16717 / 5052 / 94 (ΦΕΚ 992 Β’ ) ΆΡΘΡΟ 2 
και σύμβαση πιστότητας. 
 
    γ. Άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας  των αυτομάτων πωλητών από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με το Άρθρο 48 παράγραφος 3 της Υπ’αριθμ 
8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως. 
 
  10. Τα μηχανήματα θα πρέπει να φέρουν μεταλλική πλακέτα με τα παρακά-
τω στοιχεία : 
 
   α. Στοιχεία κατασκευάστριας εταιρίας. 
 
   β. Ημερομηνία κατασκευής. 
 
   γ. Αριθμός σειράς μηχανήματος ή αριθμός πλαισίου. 
 
   δ. Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας (τάση, ένταση, είδος ρεύματος) 
 



  

  11. Οι αυτόματοι πωλητές θα πρέπει να επιστρέφουν ρέστα. Σε περίπτωση 
αδυναμίας επιστροφής του υπολοίπου αντιτίμου, λόγω έλλειψης κερμάτων από το 
μηχάνημα, ο πλειοδότης θα πρέπει άμεσα να εφοδιάσει τον πωλητή με κέρματα. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναγράφονται σε όλους τους πωλητές στοιχεία επι-
κοινωνίας με τον πλειοδότη. 
 
     12. Αν για οποιοδήποτε αιτία ο αυτόματος πωλητής βγει εκτός λειτουργίας 
και μέχρι να επισκευασθεί, ο πλειοδότης θα πρέπει να τοποθετήσει άμεσα πινακί-
δα επί του μηχανήματος, που να αναγράφει ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, σε εμφανές 
μέρος και με έντονη γραφή. 
 
     13. Σε κάθε πωλητή θα πρέπει να αναγράφονται, σε εμφανές μέρος και ανα-
λυτικά, οι οδηγίες χρήσης αυτού. Τα προϊόντα θα πρέπει να αναγράφονται σε όλα 
τα αντίστοιχα κομβία επιλογής και θα είναι συγκεκριμένα καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 
 
     14. Για τυχόν βλάβες οι οποίες διαπιστώνονται, είτε από τον πλειοδότη, είτε 
από το ΚΕΜΧ, θα επιλαμβάνεται ο ίδιος ο πλειοδότης εντός χρονικού διαστήματος 
6 ωρών, από την ειδοποίησή του. 
 
         15. Τα μηχανήματα να συνδεθούν με κατάλληλη διάταξη ασφαλείας στους 
υπάρχοντες πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος από κατάλληλο αδειοδοτημένο 
προσωπικό. 
 
         16. Το ΚΕΜΧ δεν φέρει καμιά ευθύνη, αν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά, 
από πτώση τάσεως ή διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με τον κανονισμό Ηλεκτρολο-
γικής Εγκατάστασης HD 384/ΕΛΟΤ. 
  
    
  Σχης (ΜΧ) Ευάγγελος Δημητρέλης 
 Ακριβές Aντίγραφο Διοικητής 
   
   
 Τχης (ΜΧ) Απόστολος Ρούσκας  
 Β/4ου ΕΓ  
  
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



  

    
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………. 
Κατάστημα…………………………. 
(Δ/νση –οδός – αριθμός – ΤΚ- τηλ- FAX                Ημερομηνία έκδοσης……….. 
           ΕΥΡΩ  ……………………….. 
Προς: 
ΚΕΜΧ/4ο ΕΓ 
Λεωφόρος Ασκληπιού 
Τηλ 2752023000(εσωτ.6104) 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …………  ΕΥΡΩ ……… 
 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγ-
γυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των   ΕΥΡΩ  …………. 
…….. (και ολογράφως) …………………………………………… , στο οποίο και μό-
νο περιορίζεται η υποχρέωσή μας υπέρ της εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) 
……………………………………….., για την καλή εκτέλεση από αυτήν, των όρων, 
της με αριθμό ………….. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας, για την προμήθεια 
……………………….. (αρ. διακήρυξης:………) προς κάλυψη αναγκών 
του………….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας  
………..ΕΥΡΩ αυτής. 
 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, με μόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμιά από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρείς (3) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης, υπό-
κειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
μας καμιά ισχύ.  
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έ-
χουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομι-
κών για την Τράπεζά μας.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 



  

 



  

 



ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 
Εκδότης Αναρτητέας Πράξης : ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠ/ΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΚΕΜΧ) 
 
Γενική Διεύθυνση: ΣΤΡΔΟ ΣΧΗ(ΜΧ)  «ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» 
 
Διεύθυνση: Οδ . Ασκληπίου, Ναύπλιο, ΤΚ 21100 

 
Γραφείο:4ο Επιτελικό Γραφείο 
 
Τηλέφωνο: 2752023000 ΦΑΞ: 2752024184 
 
1. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6481 
 
2. Ημερομηνία Έκδοσης: 22 Φεβ 17 
 
3. Ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη: e-mail: kemx@army.gr 
 
4. Θέμα Εγγράφου: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 
5. Είδος Πράξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
6. Μονάδα στην οποία ανήκει ο τελικός υπογράφοντας της πράξης:  ΚΕΜΧ 
 
7. Τελικός υπογράφων την απόφαση: Σχης (ΜΧ) Ευάγγελος Δημητρέλης 
 
8. Θεματική Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 
9. Αριθμός ΦΕΚ: 
 
10. Τεύχος: 
 
11. Έτος: 2017 
 
12. ΑΔΑ Προηγούμενης Απόφασης: 
 
13. ΑΔΑ προηγούμενων αποφάσεων: 
 
Επιπλέον για προκήρυξη διαγωνισμού 
 

1. CPV*(χρησιμοποιείστε την λίστα του TED): 15894500-6 
(Έίδη που διατίθενται μέσω αυτομάτων μηχανών πώλησης) 
 

     2. Διαδικασία Διαγωνισμού: Συνοπτικός Διαγωνισμός 
 
     3. Κριτήριο Επιλογής: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει τιμής. 
 
     4. Τύπος Σύμβασης: Υπηρεσίες 
 
     5. Κωδικός Προϋπολογισμού Φορέα:  
 
     6. Εκτιμώμενη Αξία σε Ευρώ (Καθαρή Αξία πλην ΦΠΑ):   
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