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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Α∆Α:  

ΠΡΟΣ:  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
   ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 Πίνακας Αποδεκτών ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞHΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  Τηλεφ: 3402 
ΚΟΙΝ :  Φ.600.163/194/27099 
  Σ. 2077 
  Θεσσαλονίκη, 2 Απρ 18 
   
ΘΕΜΑ: Συµβάσεις – ∆ιαγωνισµοί για Προµήθεια Παγωτών 
  
ΣΧΕΤ : α. Ν.∆ 721/70 «Περί Οικονοµικής Μέριµνας & Λογιστικού των Ε.∆» 

(ΦΕΚ Α’ 251) 
 β. ΣΚ 5-98/1984 «Στρατιωτικά Πρατήρια» 
 γ. Ν.2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου των ∆απανών 

του Κράτους» 
 δ. Φ.800/133/134893/Σ.3323/19 Νοε 07/ΥΠΕΘΑ/ Γ∆ΟΣΥ/∆ΟΙ «Περί 

µεταβίβασης οικονοµικής εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής 
Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της ∆ιοίκησης των 
Ενόπλων ∆υνάµεων» 

 ε. Κώδικας Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) 
 στ. Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµ. Συµβάσεων» 
 ζ. Ν.4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας 

– ∆ηµόσιο Λογιστικό και Άλλες ∆ιατάξεις» 
 η. Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών & 

Υπηρεσιών» 
 θ. ΤΒΑ 16 09:16Ζ ΜΑΡ 18/ΣΠΘ 
 

1. Αφού λήφθηκαν υπόψη τα καθοριζόµενα στα σχετικά,  
 

προκηρύσσετα ι   
 

συνοπτικός διαγωνισµός, για την προµήθεια παγωτών, για κάλυψη αναγκών (ΚΨΜ 
και συσσίτιο) των Μονάδων - Ανεξ. Υποµονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και 
Ρεντίνας, συνολικού προϋπολογισµού 59.000€ (χωρίς ΦΠΑ). 
 
         2.    Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισµού, όπως παρακάτω: 
 
    α.       Αναθέτουσα αρχή: 
 
          Γ΄ Σώµα Στρατού (Γ΄ΣΣ). 
 
    β.       Είδος ∆ιαγωνισµού: Συνοπτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του (η) σχετικού. 
 
    γ.       Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Προµήθεια παγωτών για τις ανάγκες  
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των ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων - Ανεξ. Υποµονάδων των Φρουρών 
Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας. 
 
 δ.   Συνολική  εκτιµώµενη αξία: Η εκτιµώµενη δαπάνη ανέρχεται  σε 
πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ (59.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ. 
 
  ε.   ∆ιεύθυνση: Για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή 
πληροφοριών, τις  εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ, Στρατόπεδο 
«Π. ΑΡΕΩΣ», Λεοφ. Στρατού 1 Θεσσαλονίκη, ΒΣΤ 903, τηλέφωνο: 2310 893402, 
email: p.areos.cis@gmail.com.  
 
 στ.    Χρονικές προθεσµίες και λοιπές λεπτοµέρειες του διαγωνισµού:  
 
    (1)   Κατάθεση φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό στην παραπά- 
νω  διεύθυνση στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, έως ∆ευτέρα 16 Απριλίου 18 
(10:00Ω). Κάθε φάκελος συµµετοχής θα περιλαµβάνει 2 υποφακέλους µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής,  τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά, 
στους οποίους θα συµπεριλαµβάνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά αντίστοιχα. 
Η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού καθορίζεται στους Γενικούς και Ειδικούς 
Όρους.  
 
    (2)   Αποσφράγιση των υπόψη φακέλων και έλεγχος των δικαιολο-
γητικών τη ∆ευτέρα 16 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00Ω, στη Λέσχη Αξι-
ωµατικών Θεσσαλονίκης (ΛΑΦΘ). Σε δεύτερο χρόνο θα αποσφραγισθούν οι 
οικονοµικές προσφορές µόνο των συµµετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά 
πληρούν τους όρους του διαγωνισµού.  
 
          (3)   Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού έχει αναρ-
τηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) µορφή στη διαδικτυακή πύλη του «∆ΙΑΥΓΕΙΑ». 
Ανάρτηση της Προκήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβά- 
σεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στις 29 Μαρ 18.  
 
       3.  Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η προσφορά της πλέον συµ-
φέρουσας από οικονοµική άποψη, όπως αυτή συνάγεται από το υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης (%) επί του επίσηµου τιµοκαταλόγου τιµής πώλησης της εται- 
ρείας παραγωγής. 
 
      4.  Η συµβατική υποχρέωση του αναδόχου αφορά ένα χρόνο (θερινής 
περιόδο έτους 2018). 
 
      5.  Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή συµ-
µετοχής, ύψους 1.180,00 €, που καλύπτει ποσοστό περίπου 2% επί της 
εκτιµώµενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, στο όνοµα του 
οποίου θα κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ύψους  2.950,00 €, που 
καλύπτει ποσοστό περίπου 5% επί της εκτιµώµενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. 
Λεπτοµέρειες που αφορούν στις εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους Γενι-
κούς Όρους του διαγωνισµού. 
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      6.   Κατόπιν των παραπάνω είναι αναγκαία η εκδήλωση  ενεργειών από 
φορείς:   
 
                α.   Τα Επιµελητήρια παρακαλούνται για την  έγκαιρη λήψη γνώσης των 
µελών τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή σε αυτόν και για 
την τοιχοκόλληση της συνηµµένης ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων τους 
και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη ∆ιεύθυνσή µας (Γ΄ ΣΩΜΑ 
ΣΤΡΑΤΟΥ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, Στρατόπεδο 
«Π. ΑΡΕΩΣ», Λεοφ. Στρατού 1 Θεσσαλονίκη, ΒΣΤ 903). 
 
                β.    H Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Τµήµα Εµπορίου) και ο 
∆ήµος Θεσσαλονίκης, για την ανάρτηση της παρούσης στους χώρους ανακοινώ-
σεων και την αποστολή σε µας του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης 
  
       7.  Χειριστής θέµατος, Αντισυνταγµατάρχης, Καραγιάννης Παναγιώτης 
Τµηµατάρχης ΤΥ∆Μ/∆Υ∆Μ, τηλ. 2310-893402, φαξ: 2310-893363 e-mail: p. areos 
.cis @ gmail.com 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Γενικοί Όροι Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Παγωτών 
«Β» Ειδικοί Όροι Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Παγωτών 
«Γ» Υπόδειγµα Σύµβασης υπ. Αριθµ «2/2018» για την Προµήθεια Παγωτών 
 

 
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Αντιστράτηγος ∆ηµήτριος Μπίκος 
∆ ι ο ι κ η τ ή ς 

  
  

Ανχης (ΕΜ)  Καραγιάννης Παναγιώτης 
         Τµχης ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ,  Ακαδηµίας 7 ΤΚ 10671 
τηλ.: 2103387104, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,  Τσιµισκή 29   ΤΚ 54624,  
τηλ..: 2310-370100,  e-mail: root@edeth.gr 

Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,   Αριστοτέλους  27, TK 54624, τηλ.: 
2310-241668,  e-mail: info@veth.gov.gr 
∆ήµος Θεσσαλονίκης, Βασιλέως Γεωργίου 1, TK 54640,  τηλ.:2313-317777,  
e-mail: info@thessaloniki.gr 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Γ’ ΣΣ/∆Υ∆Μ –∆ΟΙ 
ΜΕΡΥΠ/∆ΥΓ 
34 M/K ΤΑΞ/4ο ΕΓ 
1η ΤΑΞ Κ/∆-ΑΛ/4ο ΕΓ 
ΤΥΠ/NRDC-GR 
ΣΠΘ 
ΛΑΦΘ 



 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
 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 (EOX). 
 
  γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ 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. 
 
  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. 
 
 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 Σ∆Σ, 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 
προσφορά 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 κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη 
νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της 
νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 

  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ∆ΓΗ  2 Απρ 18 
Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077  
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να 
καταρτίσουν και να υποβάλουν ενώπιων της επιτροπής διενέργειας του διαγω-
νισµού, προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από 
την παρούσα διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε φάκελο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο Ν.4412/2016. 
 
 2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής: 
 
  α. Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  
 
                   β.     Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά». 
 
  γ. Ένας (1) υποφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
    1.    Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα 
ακόλουθα: 
   
     α.    Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
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 
οριζό-µενα 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 
δικαι-ολογητικά 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). 

ΆΡΘΡΟ 4Ο  
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
  1.      Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υπο  
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βάλουν εµπροθέσµως την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι 
άλλο απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη. 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 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 υ-
ποβολής προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής). 
 
  ε. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

 
 3. Η δοµή των φακέλων συµµετοχής έχει όπως στο άρθρο 3.  
 
        4. Εντός του (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»1 
για τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων της προσφοράς 
περιλαµβάνονται: 
 
          α. Υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2, του 
άρθρου 79 του Ν.4412/16. 
 
   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. 
 
   γ. Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του 
υποψήφιου νοµικού προσώπου και 
 
   δ. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέ-
χουν µε αντιπρόσωπο τους. 
 
   . Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παραπάνω 
παραγράφου, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 
     5.   Μέσα στον (υπο) φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»2 της 
προσφοράς περιλαµβάνονται: 

 
              α.   Το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), συµπλη-
ρωµένο µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία, σύµφωνα µε τις υποδείξεις που αναγράφο  
                                                      
1 Ν.4412/16, άρθρο 93 
2   Ν.4412/16, άρθρο 94. 
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φονται επ’ αυτού (Προσθήκη «1/Α»). 
 
              β.   Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης ο 
οποίος δύνατ αι να υποστεί εξ αρχής από την Υπηρεσία υγειονοµικό έλεγχο. 

  
              γ.      Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. 

 
              δ.   ∆ικαιολογητικά για την εξασφάλιση µεταφοράς (συσκευασίας) των 
προϊόντων διατροφής, σύµφωνα  µε τους ισχύουσες κανόνες υγιεινής των  τροφί-
µων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών (ΚΤΠ) και κάθε άλλη συναφή µε το αντικείµενο νοµολογία. 

 
              ε.     Την πιστοποίηση κατά ISO 22000 και ISO 9001ή ισοδύναµα. 

στ. ∆ικαιολογητικά 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. 

 
στ. Λίστα όλων των συνεργαζόµενων µε αυτόν προµηθευτών. 
 

6.   Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»3 της 
προσφοράς περιλαµβάνονται: 

   
    α. Το παρεχόµενο ποσοστό έκπτωσης επί του επίσηµου τιµοκατα-

λόγου της εταιρείας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, για παράδοση των 
εφοδίων στα κατά τόπους Στρδα. 

 
    β. Συµπληρωµένο το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς, όπως στην 

Προσθήκης «4/Α». 
  
7.   Σε περίπτωση µη υποβολής µέρους ή του συνόλου ή κατά παρέκκλιση, 

των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών των υποφακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφο-
ρά», η προσφορά απορρίπτεται ως µη κανονική. 

 
8.   Τα «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των προσφορών των υποψηφίων παρόχων υπηρεσιών, 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, 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 

                                                      
3 Ν.4412/16, άρθρο 95 
 
 



 
Α-5 

 

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 προ-

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

 
10.   ∆ικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύµ-

φωνα µε τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορ-
φή, αποστέλλονται από τους συµµετέχοντες, επί ποινή απορρίψεως, σε σφραγι-
σµένο φάκελο εντός του οποίου περιλαµβάνονται τα ειδικώς ζητούµενα από τη δι-
ακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή, σε σφραγισµένο φάκελο µε εξωτερικές 
ενδείξεις «επιµέρους έντυπα δικαιολογητικά συµµετοχής» – «τεχνικής προσφο-
ράς», εντός της καθοριζόµενης προθεσµίας και παραλαµβάνονται από την Αναθέ-
τουσα Αρχή (Γ΄ΣΣ) µε απόδειξη. 

 
11.   Αναφορικά µε το θέµα προσκόµισης πρωτότυπων εγγράφων ή επι-

κυρωµένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολο-
γητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του Ν. 4250/ 
14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια το Γ΄ΣΣ υποχρεούται, να αποδέχεται 
έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύµφωνα µε την διαδικασία που 
περιγράφεται από το προαναφερθέν άρθρο.  

 
12.   Τα υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των α-

παιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµ-
µένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα φωτοαντίγραφα µε βά-
ση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Επιση-
µαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την 
αρµόδια για τη διαδικασία Αναθέτουσα Αρχή (Γ΄ΣΣ) δειγµατοληπτικός έλεγχος, 
προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως 
ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. 
∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, εφόσον 
τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε 
τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, 
ανακαλείται αµέσως. 

 
13.    Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται σύµ-

φωνα 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.  

 
14.    Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη 

µορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Γ΄ ΣΣ) 
µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και ο-
δηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 
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15.    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 δικαι-
ολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση της σύµβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του 
διαγωνισµού. 

 
                 β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συ-
σκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του φακέλου. 
 

γ. 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. 

 
δ. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυ-

νατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
ε. Οι προσφορές (όσα από τα δικαιολογητικά απαιτείται η σε έν-

τυπη µορφή υποβολή τους) δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδή-
ποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµ-
µένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφο-
ρών, 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 διενέργειας 
διαγωνισµού. 

 
στ. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροπο-
ποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 

 
                      ζ.    Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί  νοµίµως υποβληθέ-
ντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές 
είτε ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισµού κατόπιν εγγράφου της Αναθέ-
τουσας Αρχής, µετά από σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής είτε 
ζητούνται απ’ ευθείας από την Αναθέτουσα Αρχή (Γ΄ΣΣ). 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 υποψή-
φιο πάροχο υπηρεσιών και υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς 
να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 
                      η.   Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έ-
χουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των προσφορών.  

 
                      θ.   Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδι-
αγραφές του διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή - αντιστοιχία, 
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θα απορρίπτονται. Προσφορές οι οποίες στην τεχνική περιγραφή ή στο φύλλο 
συµµόρφωσης - τεκµηρίωσης κλπ είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δε 
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες 
αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισµού και θα απορρίπτονται της περαιτέρω 
διαδικασίας αξιολόγησης. 

 
 ι. 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 γί-
νονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπ’ όψη. 

 
ια. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και 

πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλ-
λους 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 περί-
πτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγω-
νιζόµενοι. Το Γ΄ΣΣ δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι 
προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληρο-
φορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπι-
στευτικές πτυχές των προσφορών.  

 
ιβ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 

   ιγ. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της προσφοράς χρησιµο-
ποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοι-
ών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών να αναφέρει σε συ-
νοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

 
ιδ.  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. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για χρόνο 
30 ηµερών, που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να 
παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατεί-
νουν την ισχύ των προσφορών τους, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 και αποδέ-
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χθηκαν 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 (Γ΄ΣΣ) 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 Αναθέ-
τουσα Αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο 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 ένστασης κατά αποφάσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισµό. 
 
 5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο 
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως 
µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 
 
 6. Ο υποψήφιος ανάδοχος 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 ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα στην 
έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται από την αρµόδια 
επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 
αυτού [Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε∆∆)], εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
 2. Η Επιτροπή θα προβεί στη διαδικασία αποσφράγισης των προ-
σφορών, σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί από την ίδια. 
 
 3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και της «Τεχνικής Προσφοράς». Οι 
υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγιστούν την ίδια 
ηµεροµηνία, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης του διαγωνισµού και 
µόνο για τους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά 
την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την αποσφράγιση των 
υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµ-
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µετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφο-
ρών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την αποσφράγιση των υποφακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι συµµετέχοντες των οποίων οι οικονοµικές προ-
σφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφο-
ρών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προ-
σφέρθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 1. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Ε∆∆ προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. 
Ειδικότερα: 
 
  α. Την ∆ευτέρα 16 Απριλίου και στις 10:00Ω αποσφραγίζονται από 
την Ε∆∆ οι υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», 
καταρτίζεται από την επιτροπή το πρακτικό της φάσης αυτής και κατόπιν οι 
συµµετέχοντες αποκτούν το δικαίωµα να ζητήσουν από την επιτροπή πρόσβαση 
για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. 
 
  β. Επιπλέον, η αρµόδια ΕΕ∆ παραλαµβάνει τους ενσφράγιστους 
φακέλους µε τα τυχόν επιµέρους απαιτούµενα σε έντυπη µορφή δικαιολογητικά 
των προσφορών. Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τους 
υποφακέλους µε την ένδειξη «Επιµέρους Έντυπα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - 
Τεχνικής Προσφοράς» µε την παραπάνω σειρά και στη συνέχεια τα µονογράφει 
και τα σφραγίζει. Οι υποφάκελοι µε την ένδειξη «Έντυπα Οικονοµικής 
Προσφοράς» δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από 
την Ε∆∆.  
 
  γ. Μετά και την ως άνω αποσφράγιση, η Επιτροπή προβαίνει στην 
καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό αποσφράγισης δικαι-
ολογητικών - τεχνικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. Η 
διαδικασία δύναται να συνεχισθεί µε προφορικές προσφορές οι οποίες θα 
καταχωρηθούν στο πρακτικό. 
 
  δ. Στη συνέχεια, η Ε∆∆ προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολο-
γητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συµµετεχόντων για την πληρότητα 
και τη νοµιµότητά τους, σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
  ε. Κατά το στάδιο αυτό της διαδικασίας, η Επιτροπή µπορεί να 
απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, για παροχή 
διευκρινίσεων ή συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οικονοµικοί φορείς, υποχρεούνται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς, να παρέχουν εγγράφως (εφόσον ζητηθεί) τις 
αιτούµενες διευκρινίσεις - συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους 
ορίζονται. 
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  στ. Κατόπιν, οι αρµόδιες Επιτροπές εισηγούνται/γνωµοδοτούν µε 
ξεχωριστή έκθεση αποδοχής ή αιτιολογηµένης απόρριψης των δικαιολογητικών 
συµµετοχής και τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων.  
 
  ζ. Όσοι από τους παραπάνω κριθούν αποδεκτοί µε βάση τα 
δικαιολογητικά τους κατά την 1η Φάση, θα ελέγχθούν από αρµόδια Επιτροπή 
υγειονοµικής επιθεώρησης (επιτροπή προελέγχου βιοµηχανιών - βιοτεχνιών). Η 
υπόψη Επιτροπή ελέγχει τις εγκαταστάσεις των διαγωνιζοµένων και συντάσσει 
έκθεση η οποία υποβάλλεται στο Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ. ∆ιευκρινίζεται ότι, οι οικονοµικές 
προσφορές όσων διαγωνιζοµένων έχουν απορριφθεί βάσει δικαιολογητικών δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται σε αυτούς. Λεπτοµέρειες καθορίζονται 
στους Ειδικούς Όρους. 
 
  η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (βάσει δικαιολογητικών 
συµµετοχής - τεχνικής προσφοράς) κατά το ανωτέρω στάδιο και µετά την άπρακτη 
παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβλη-
θεισών ενστάσεων ή παρατηρήσεων για το στάδιο, συνεχίζεται η διαδικασία 
αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, µόνο για τους συµµετέχοντες 
που δεν έχουν αποκλεισθεί κατά το προηγούµενο στάδιο. 
 
  θ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων 
που δεν προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, τοποθετούνται σε 
ξεχωριστό φάκελλο, ο οποίος σφραγίζεται, µονογράφεται και υποβάλλεται µαζί µε 
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ. 
 
  ι. Σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί από την Επιτροπή 
συνεχίζεται η διαδικασία µε την αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική 
Προσφορά». 
 
  ια. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους µε την 
ένδειξη «Έντυπα Οικονοµικής Προσφοράς», µόνο για όσες προσφορές δεν έχουν 
αποκλεισθεί στο προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα αυτών µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή, κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας αποσφράγισης, η Ε∆∆ προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει 
οικονοµικές προσφορές, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της. 
 
  ιβ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή, των οικονοµικών 
προσφορών, κατά την οποία οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των 
όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται µε βάση το 
κριτήριο κατακύρωσης. Η Επιτροπή εισηγείται/γνωµοδοτεί µε ξεχωριστό πρακτικό 
επί της αποδοχής ή µη των οικονοµικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης 
αυτού/ών στον/ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Το πρακτικό υπο-
βάλλεται στο Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ, για λήψη και έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης 
περι κατακύρωσης του διαγωνισµού στον/στους µειοδότες συµµετέχοντες 
προµηθευτές. 
 
  ιγ. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής εντσάσεων 
ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών, ειδοποιείται 
ο/οι προσφέρων/τες, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση, να υποβάλει 
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σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 
που κατά περίπτωση απαιτούνται και αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 8 του 
παρόντος Παραρτήµατος. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν πρωτότυπη 
υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος 
άρθρου υπογράφονται από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα στο Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ. 
 
  ιδ. Η αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται δύο (2) 
εργάσιµες ηµέρες µετά την προσκόµιση τους. Η αποσφράγιση γίνεται από την 
αρµόδια Επιτροπή, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
  ιε. Αφού ολοκληρωθεί η κατά τα προβλεπόµενα αποσφράγιση του 
ανωτέρω φακέλου, η Ε∆∆ προβαίνει στην αξιολόγηση της πληρότητας και 
νοµιµότητας των δικαιολογητικών αυτών. Στη συνέχεια, µε ξεχωριστή εισηγητική 
έκθεση, γνωµοδοτεί/προτείνει για τη λήψη οριστικής απόφασης από το Γ΄ΣΣ/ 
∆Υ∆Μ, επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
 
  ιστ. Αµέσως µετά την ανωτέρω αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολο-
γητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
 2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και για 
τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 
  α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική 
περιγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στους όρους της 
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδό-
τηση της Επιτροπής. 
 
  β. Προσφορά που είναι αόριστη ή/και ανεπίδεκτη εκτίµησης, ή είναι 
υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση 
της Επιτροπής. 
 
  γ. Κριτήριο για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνι-
σµού είναι η προσφορά µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (%), επί του επι-
σήµου τιµοκαταλόγου τιµής πώλησης της εταιρείας παραγωγής των παγωτών και 
θα είναι ενιαία επί όλων των ειδών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 των 
Ειδικών Όρων. Η αξιολόγηση των προσφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Ν.4412/2016 καθώς επίσης και µε όσα ορίζονται στους Όρους της 
διακήρυξης. Η κατακύρωση γίνεται στον/ους υποψήφιο/ιους µε το υψηλότερο πο-
σοστό έκπτωσης από ο οποίο προκύπτει «η χαµηλότερη τιµή» ή «η πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά», εκ των συµµετεχόντων των 
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές περιγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης. 
 
  δ. Έντυπα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφο-



 
Α-12 

 

ρές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής και 
τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν 
ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον 
έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αυτής ή έχει 
υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο µέσο. 
 
  ε. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, µε µέριµνα του Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ, 
ενηµερώνονται εγγράφως για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της 
προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή πραγµατοποιείται µετά την 
ανάρτηση της σχετικής αποφάσεως, καθώς και του πρακτικού της Επιτροπής, για 
το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Κατά την ηµεροµηνία της υπόψη ειδοποί-
ησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι, οι συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη 
γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, 
η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο υπολογίζεται 
η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων - προσφυγών. 
 
  στ. Τα αποτελέσµατα της κατακύρωσης του διαγωνισµού, θα γνω-
στοποιηθούν σε όλους τους συµµετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και 
τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 
 
  ζ. Όταν ο συµµετέχων ο οποίος προσφέρει την πιο συµφέρουσα 
οικονοµική προσφορά δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο έρθρο 8 των γενικών όρων της διακήρυξης 
και στην παράγραφο 2 του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα που προσφέρει 
την αµέσως επόµενη συµφέρουσα οικονοµική προσφορά. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα µε 
την αµέσως επόµενη συµφέρουσα οικονοµική προσφορά και ούτω καθεξής. Αν 
κανένας από τους συµµετέχοντες δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
 
  η. Όταν ο συµµετέχων αποσύρει την προσφορά του κατά την 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 73 και 78 του Ν.4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα 
προβλεπόµενα έγγραφα ή δικαιολογητικά (ένα ή περισσότερα) των γενικών και 
ειδικών όρων του διαγωνισµού, ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της 
σύµβασης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 1. Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα άρθρα 105 και 106 του 
Ν.4412/2016. 
 
 2. Αν στο διαγωνισµό υποβληθεί µία µόνο προσφορά µπορεί να γίνει 
αποδεκτή, εφόσον υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών, είτε προηγούµενων 
διαγωνισµών, είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά. Επίσης 
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µπορεί να µαταιωθεί και να επαναληφθεί. Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφό-
σον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώ-
νεται µε διαπραγµάτευση της τιµής. 
 
 3. Επίσης, ο διαγωνισµός µπορεί να ολοκληρωθεί µε διαπραγµάτευση, 
είτε διότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής είτε διότι καµία 
από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, 
εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι του διαγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016. 
 
 4. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το Γ΄ΣΣ και θα ανακοι-
νωθεί εγγράφως στο µειοδότη προµηθευτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
105 παρ. 1 του Ν.4412/2016. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η 
σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
 5. Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, 
µετά από γνώµη της Ε∆∆, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
 
  α. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προ-
σφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλει-σµού 
όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρούσας διακήρυξης και τα έγγραφα της σύµβασης. 
 
  β. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της. 
 
 6. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να 
λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από 
γνώµη της Ε∆∆, 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 αντικει-
µένου 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 οικο-
νοµική άποψη. 
 
  ε. Μετά τη λήξη του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς. 
 
  στ. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως 
ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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 7. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη της Ε∆∆, να 
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή 
να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή 
η παράλειψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
 1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο/οι προσφέρων/οντες, στον/ 
ους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/ους, υποβάλλει/ουν σε φάκελο µε 
σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που κατά 
περίπτωση απαιτούνται και αναφέρονται κατωτέρω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται από τον/τους προσφέροντα/ες (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 
στο Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ, αναλυτικά όπως παρακάτω: 
 
  α. Οι Έλληνες Πολίτες: 
 
   (1) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
   (2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τρι-
µήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, 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 απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σηµειώνεται ότι, σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου αναφέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίσουν τις αναφερόµενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
   (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκ-
δοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευ-
σης, σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή σε άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 
 
   (4) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 
 
   (5) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας (κύριας και επικου-
ρικής). Αυτή θα αφορά σε όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 
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εργασίας στην επιχείρησή του (συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) και όχι µόνο 
τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
 
   (6) Άδειες λειτουργίας στο όνοµα του φυσικού ή νοµικού προσώ-
που που συµµετέχει στο διαγωνισµό και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, 
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφο 2, καθώς και αριθµό 
έγκρισης εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσηµη κρατική αρχή). Τονίζεται ότι 
σε περίπτωση που η λειτουργία της επιχείρησης απαιτεί παραπάνω από µία 
άδειες, προσκοµίζονται όλες. 
 
   (7) Βεβαίωση ανάπτυξης και εφαρµογής HACCP από ιδιωτικό 
φορέα, που να είναι διαπιστευµένος από το ΕΣΥ∆ 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 
ΕΝ ISO 22000:2005, στην έκταση που απαιτείται, ή βεβαίωση εφαρµογής του 
αντίστοιχου οδηγού υγιεινής του ΕΦΕΤ, ανάλογα µε το είδος και τη δυναµι-
κότητα της επιχείρησης, περί µη υποχρέωσης εφαρµογής HACCP ή βεβαίωση 
της αντίστοιχης ∆νσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την καταλληλότητα 
της επιχείρησης ως προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. 
 
   (8) Για εισαγωγείς - αντιπροσώπους οίκων του εξωτερικού, 
απαιτούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, επίσηµα µεταφρασµένα και επιπλέον 
πρόσφατη (εντός έτους) βεβαίωση επιθεώρησης από την αρµόδια υγειονοµική 
αρχή του κράτους προέλευσης. 
 
   (9) Εκδοθέντα από την αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερει-
ακής Ενότητας φωτοαντίγραφα αδειών του οχήµατος ή των οχηµάτων µεταφοράς 
των ειδών που προορίζονται για τη µεταφορά των προϊόντων και έχουν δηλωθεί 
στην υπεύθυνη δήλωση, από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητα των 
οχηµάτων, για τη χρήση που προορίζονται. 
 
   (10) Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να επιδεικνύονται από 
τους συµµετέχοντες και στην αρµόδια Επιτροπή επιθεωρήσεως (προελέγχου) 
βιοµηχανιών - βιοτεχνιών. 
 
  β Οι Αλλοδαποί: 
 
   (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρ-
µόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποί-
ησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 και για κάποιο από τα αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα. 
 
   (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν υφίσταται η περίπτωση (3) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου. 
 
   (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασης 
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τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 
   (4) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (4) έως και (9) του 
εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
 
  γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
   (1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους 
Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα. 
 
   (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκ-
δοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 
   (3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιριών περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών 
εταιριών (ΟΕ και ΕΕ) και για τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες εταιρίες (Α.Ε.), ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατά-
στασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (2) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
 
   (4) Επί ηµεδαπών Α.Ε. τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 
και όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, 
από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της Α.Ε. που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί 
ηµεδαπών Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε, το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από 
το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στο διαγω-
νισµό επιχείρησης. 
 
   (5) Σε περίπτωση κατάθεσης προσφοράς από Νοµικά 
Πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά απαιτείται επιπλέον: 
 
    (α) Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ:  
 
     1/ ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. 
 
     2/ ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας. 
 
     3/ ΦΕΚ από το οποίο να αποδεικνύεται η τρέχουσα 
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σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου (∆Σ). 
 
     4/ Πρόσφατο κωδικοποιηµένο, καταστατικό, θεωρη-
µένο από την αρµόδια αρχή ή το τελευταίο ισχύον καταστατικό, συνοδευόµενο 
από το αντίστοιχο ΦΕΚ. 
 
     5/ Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν η αρχική 
καταχώρηση της εταιρείας, οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό 
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού, µε ανάλογη µνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ. 
 
     6/ Πρακτικό απόφασης του ∆Σ περί έγκρισης 
συµµετοχής στο διαγωνισµό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να 
καταθέσει την προσφορά. 
 
    (β) Για ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ο.Ε. ή Ε.Ε: 
 
     1/ Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο 
του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, 
καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 
 
     2/ Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας, 
εκδοθέν από την αρµόδια αρχή. 
 
    (γ) Για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα: 
 
     1/ Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα 
νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1β και τις ανωτέρω υποπαραγράφους 1γ(5)(α) ή 1γ(5)(β), τα οποία 
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 
οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 
προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, καθώς και 
οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. 
 
     2/ Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει 
κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι δεν εκδίδεται 
τέτοιο πιστοποιητικό, και ότι ο υποψήφιος πληρεί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο. 
 
  δ. Οι Συνεταιρισµοί: 
 
   Τα δικαιολογητικά (3) έως (9) της παραράφου 1α και επιπλέον: 
 
   (1) Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νό-
µιµα. 
 
   (2) Αντίγραφο απόφασης του ∆Σ του Συνεταιρισµού, σχετικά µε 
τον ορισµό του εκπροσώπου για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό. 
 
   (3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου 
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τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆Σ δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (2) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
 
  ε. Οι Ενώσεις Προµηθευτών: 
 
   Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1α για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση και επιπλέον: 
 
   (1) Αντίγραφο του συµφωνητικού της ένωσης, θεωρηµένο από 
την αρµόδια Οικονοµική Εφορία. 
 
   (2) Εξουσιοδοτική επιστολή του αντιπροσώπου τους, 
επικυρωµένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής. 
 
 2. Για τους αλλοδαπούς κατοίκους της Ελλάδας, απαιτείται επιπλέον 
αντίγραφο της άδειας εξάσκησης του επαγγέλµατος τους, που τους χορηγήθηκε 
από τις αρµόδιες ελληνικές Αρχές. 
 
 3. Παράλειψη προσκόµισης κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογητικά, 
σε κάθε µια φάση της διαδικασίας, συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς και 
επιφέρει αποκλεισµό του προµηθευτή από το διαγωνισµό. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, µε την ανακοίνωση 
της κατακύρωσης, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµ-
βασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
 
 2. Ο/οι προµηθευτής/ές στον/ους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
υποχρεούται/νται να προσέλθει/ουν σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
 3. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο 
χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 
του Ν.3886/2010 και του άρθρου 364 του Ν.4412/2016, της άσκησης προδικα-
στικής προσφυγής. 
 
 4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
στους ειδικούς όρους του διαγωνισµού, επιστρέφεται στον προµηθευτή µέσα σε 
30 ηµέρες από την εκπλήρωση κάθε συµβατικής του υποχρέωσης. 
 
 5. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει έγκαιρα την εγγυ-
οδοσία καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, υπέρ του Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ), 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
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 6. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να είναι 
αορίστου χρόνου. 
 
 7. Η σύµβαση µε τον προµηθευτή θα υπογραφεί από το ∆ιευθυντή του  
Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
 1. Σε περίπτωση που ένας διαγωνιζόµενος υποβάλλει ψευδείς ή ανακρι-
βείς υπεύθυνες δηλώσεις, ή δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
του άρθρου 8 του παρόντος, καθώς επίσης εάν δεν προσέλθει έγκαιρα στην ηµε-
ροηνία που καθορίζεται στη διαταγή κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύµβαση, 
τότε η εγγύηση 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, οποιουδήποτε από 
τους όρους της σύµβασης (καθυστερήσεις, άρνηση δειγµατοληψίας, ελλείψεις, 
κακής ποιότητας προϊόντα κλπ), το Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ επιβάλλει κατά την κρίση 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 όνοµά 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 σει-
ρά: 

 
  α. Απευθείας πληρωµή από τον προµηθευτή στο ΚΤΣΘ. 
 
  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 Υπη-
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ρεσίας 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, το Γ΄ΣΣ µπορεί να αναθέ-
σει την προµήθεια στον επόµενο µειοδότη του διαγωνισµού ή σε άλλον προµηθευ-
τή, 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 ενδε-
χοµένως δικαιούται προς είσπραξη ο έκπτωτος προµηθευτής, είτε από την 
ιδιαιτέρα του περιουσία, κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. 
 
 7. Προσφυγή στην επιβολή κύρωσης µπορεί να υποβληθεί εντός 30 
ηµερών από την ηµεροµηνία που ο προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης του Γ΄ΣΣ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 205 του 
Ν.4412/2016. 
 
 8. Σε περίπτωση που το είδος βρεθεί «µη κανονικό» ή το προϊόν χαρακτη-
ρισθεί «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). 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
 1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις σε προµηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη µέσα στο συµ-
βατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προµηθευτή. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 
 
  α. Γενική ή µερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του εργοστασίου ή του καταστήµατος του προµηθευτή. 
 
  β. Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή το κατάστηµα του προµηθευτή. 
 
  γ. Πληµµύρα ή σεισµός. 
 
  δ. Πόλεµος / Τροµοκρατική ενέργεια. 
 
  ε. ∆ιακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος, ή αποδειγµένη βλάβη 
των µηχανηµάτων που να επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 
 
  στ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου), ή εµπο-
ρικός αποκλεισµός εισαγωγής (embargo). 
 
 2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται άµεσα από τον 
προµηθευτή εγγράφως στο Γ΄ΣΣ και να βεβαιώνονται µε τα απαραίτητα αποδει-
κτικά στοιχεία (αρµόδιας αρχής), µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
 1. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. 
 
 2. Στην περίπτωση ισοτιµίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο 
µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες προ-
σφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και 
παρουσία αυτών, των οικονοµικών φορέων. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι 
κείµενες διατάξεις, να καταγγέλλουν µια δηµόσια σύµβαση κατά τη διάρκεια της ε- 
κτέλεσής της, εφόσον: 
 
  α. Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 (τροπο-
ποίηση συµβάσεων κατά τη διάρκειά τους) του Ν.4412/16. 
 
  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 Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
της σύναψης σύµβασης. 
 
  γ. Η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον πάροχο υπηρεσιών 
λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και 
την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου 
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 δυνά-
µενης να προβλεφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και µε την προϋπόθεση ότι ο 
προµηθευτής ειδοποιήθηκε τουλάχιστον εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παύσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ Ε.∆. 

 
 Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη 
συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλή-
θευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 και 91 του Ν.4412/16, ή είναι 
γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 73 και 74 του 
N.4412/16.  
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ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
 Άσκηση ενστάσεως κατά πράξεων που λαµβάνουν χώρα πριν τη σύναψη 
της σύµβασης: 
 
  1. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 
ενστάσεως που αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της 
έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης: 
 
   α. Κατά της διακήρυξης, εντός προθεσµίας 5 ηµερών πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
 
          β. Κατά πράξης της ∆ιοίκησης, εντός προθεσµίας 5 ηµερών 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο  οικονοµι- 
κό φορέα. 
 
 2. Το Γ΄ΣΣ οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία (10) 
ηµερών από την άσκηση της ένστασης και αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της. 
 
 3. Η ένσταση κοινοποιείται µε µέριµνα του προσφεύγοντος στον 
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή 
της ένστασης. 
 
 4. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση ένστασης κατά πράξης, η οποία δέχεται εν 
όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
 
 5. Γενικά Στοιχεία για Ενστάσεις 
 
  α. Η υποβολή πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς  
φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, επισυνάπτοντας σχετικό έγγραφο 
το οποίο φέρει πρωτότυπη υπογραφή. 
 
  β. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία 
αποστολής λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου. 
 
  γ. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης µε τηλεοµοιοτυπία (fax), από 
τους προµηθευτές, αυτές δεν θα λαµβάνονται υπόψη, παρά µόνο εάν επα-
κολουθήσει 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. 
 
  δ. Μετά την υποβολή των εντσάσεων, 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. 
 
 5. Παράβολα 
 
  α. Για το παραδεκτό  της άσκησης, απαιτείται  (µε  την  κατάθεση της 
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ένστασης) η καταβολή παραβόλου υπέρ ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις 
εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, το οποίο επιστρέφεται, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή. 
 
  β. Υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - 
χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf, προσκοµίζονται δε εντός τριών (3) εργασίµων 
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. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1. Απαγορεύεται στους προµηθευτές, η εκχώρηση δικαιωµάτων ή/και υ- 
ποχρεώσεών τους, συνολικά ή µερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 2. Ο µειοδότης προµηθευτής (ανάδοχος), καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληρο-
φορίες (σχετικά µε τη θέση – δύναµη των Μονάδων κλπ) που περιέρχονται σε 
αυτόν ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή 
καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου. 
 
 3. Το κείµενο κάθε σύµβασης που θα υπογραφεί, κατισχύει κάθε άλλου 
κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατά-
κύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 4. Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και την εκτέλεση των συµβάσεων 
λύνεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους 
προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισµός, µε 
εφαρµογή του ελληνικού δικαίου. 
 
 5. Τα δικαιώµατα της Υπηρεσίας, λόγω µη εφαρµογής των όρων συµφω-
νιών και συµβάσεων, εισπράττονται από όσα ο ανάδοχος έχει να λαµβάνει από το 
∆ηµόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
 6. Κανένας υποψήφιος προµηθευτής δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περί-
πτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά 
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
 7. Ο παρών διαγωνισµός και όλες οι λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της 
προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις των Ν.2362/95 (όπως αυτός τροπο-
ποιήθηκε µε το Ν.3871/10 και το Ν.4270/14), το Ν.4412/2016, καθώς και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 
 
 8. Για ότι δεν προβλέπεται από την 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. 
 
 9. Προ της υπογραφής της σύµβασης, πρόκειται να λάβουν χώρα 
διαπραγµατεύσεις, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας, µε τον µειοδότη για βελτίωση 
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των όρων των προσφορών. 
 
          10. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν 
αποδέχεται καµία επίδραση στην ποιότητα, τιµή και στον χρόνο παράδοσης των 
ειδών. 

 
 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Υπόδειγµα)   
«2» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 
«3» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
«4»     Έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς (Υπόδειγµα)  
 
  

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξίαρχος Αναστάσιος Σπανός  
Επιτελάρχης  

  

Ανχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης 
         Τµχης  ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ 

 



  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 2 Απρ 18 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[Άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
για ∆ιαδικασίες Σύναψης ∆ηµόσιας Σύµβασης κάτω των Ορίων των Οδηγιών 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες Σχετικά µε την Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα φορέα1  και 

τη ∆ιαδικασία 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: Γ΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ-
ΡΙΜΝΑΣ (Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ). 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜ∆ΗΣ : EL522.  
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Στρατόπεδο «Π. ΑΡΕΩΣ», Λεωφ. 
Στρατού 1 Θεσσαλονίκη, ΒΣΤ 903,  
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Ανχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης 
- Τηλέφωνο: 2310 – 893402 
- Ηλ. ταχυδροµείο: gss-gep@army.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): - 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Προµήθεια παγωτών για τις ανάγκες Μονάδων – Ανεξ. Υποµονάδων Φρουρών 
Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας. 
- Αριθµός  ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α):  
 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                            
1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) µίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες Σχετικά µε τον Οικονοµικό Φορέα 
Α: Πληροφορίες Σχετικά µε τον Οικονοµικό Φορέα 

 
Ενότητα Α: Να υποβληθούν τα στοιχεία,  µε τους όρους που αναγράφονται στις 
σηµειώσεις που ακολουθούν 

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 αρµόδιοι2 : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 
µεσαία επιχείρηση3; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, 
συµπληρώστε το µέρος V κατά περίπτωση, και 
σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε και 
υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής 
ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστο-

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή 

                                            
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται. 
3 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. 
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ποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογο4: 
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 ∆ 
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 ηλεκτρο-
νικά, αναφέρετε:  

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 διαδικασί-
α σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 
άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους 
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύ-
θυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φο-
ρείς που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικα-
σία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχου-
σας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των [   ] 
                                                                                                                                    
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
5 Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος. 
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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 

Ενότητα Β: Να υποβληθούν τα στοιχεία, αυτής της ενότητας: 
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 ΦΟΡΕΩΝ6  
Ενότητα Γ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται ανάλογη κατάσταση, µε 
τους όρους που αναγράφονται στις σηµειώσεις που ακολουθούν 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ 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 υπογε-
γραµµένο 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. 

 

                                            
6  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.” 

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 
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∆: Πληροφορίες Σχετικά µε Υπεργολάβους στην Ικανότητα των Οποίων δεν 
Στηρίζεται ο Οικονοµικός Φορέας  

Ενότητα ∆: Να υποβληθούν τα στοιχεία, εφόσον υφίσταται υπεργολαβική 
ανάθεση, µε τους όρους που αναγράφονται στις σηµειώσεις που ακολουθούν 
Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµ-
βασης σε τρίτους υπό µορφή υπεργο-
λαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόµενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύµβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν 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 Καταδίκες7 

Να υποβληθούν όλα τα στοιχεία που φαίνονται Μέρος ΙΙΙ (Ενότητες Α, Β, Γ και ∆) 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8· 

2. ∆ωροδοκία9,10· 

3. Απάτη11· 

4. Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες12· 

5. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας13· 

6. Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14. 

                                            
7 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.  
8 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, 
σ. 42). 
9 Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται 
ως “διαφθορά”. 
10 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/∆ΕΥ 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). 
11 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. 
12 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. 
13 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”.  
14 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/∆ΕΥ 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 
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Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 
 
 
 
 
 
 
 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική από-
φαση εις βάρος του οικονοµικού φορέα 
ή οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο 
είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντι-
κού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης από-
φάσεων 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): 
[……][……][……][……]16 

Εάν ναι, αναφέρετε17: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής από-
φασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σηµεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή 
τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε  ποιος έχει καταδικα-
στεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδι-
καστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού 
[……] και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]18 

Σε περίπτωση καταδικαστικής από-
φασης, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει 

[] Ναι [] Όχι  

                                                                                                                                    
και άλλες διατάξεις.". 
15 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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µέτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετι-
κού λόγου αποκλεισµού («αυτοκά-
θαρση»)19; 
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφ-
θηκαν20: 

[……] 

 

                                                                                                                                    
19 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)  
20 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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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 ασφάλισης 21 , 
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 από-
φασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη 
και δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης 
ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής από-
φασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου από-
κλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινίστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του είτε κατά-
βάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτω-
ση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε 
δεσµευτικό διακανονισµό για την 
καταβολή τους ;22 

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 
[……]  

                                            
21 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).  
22 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  
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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): 23 
[……][……][……] 

 

                                            
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που Σχετίζονται µε Αφερεγγυότητα, Σύγκρουση Συµφερόντων ή 
Επαγγελµατικό Παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγ 
γυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή ε-
παγγελµατικό παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου24; 

 
 
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 
καταστάσεις25 : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκ-
καθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευ-
τικού συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστη-
ριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικα-
σία προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις 
νόµου 
Εάν ναι: 
-   Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, 
θα δύναται να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 
εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων 
σχετικά µε τη συνέχιση της επιχειρη-
µατικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας [] Ναι [] Όχι 

                                            
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης 
στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
25 . Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
26 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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[.......................] 

σοβαρό επαγγελµατικό παράπτω-
µα27; 
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:  
[..........……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς 
φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός 
φορέας µέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 
µέτρα που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντων28 , 
λόγω της συµµετοχής του στη διαδικα-
σία 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 σύµ-
βασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµ-
µέλεια30 κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης 
δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρη-
σης που είχε ως αποτέλεσµα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να 
συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης. 
29 Πρβλ άρθρο 48. 
30  Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός ΕΕ 2016/7) 
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[….................] 

σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες πα-
ρόµοιες 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 παραπλανη-
τικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισµό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
∆εν χρησιµοποίησε και δεν θα χρησιµο-
ποιήσει (άµεσα ή έµµεσα) αντιπροσώ-
πους µόνιµους στην εφεδρεία Αξιωµατι-
κούς ή µόνιµους αποστράτους Αξιωµα-
τικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλ-
θει πενταετία από την αποστρατεία 
τους, βάσει του άρθρου 66 του Ν∆ 
1400/73; 

[] Ναι [] Όχι 
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∆. Αλλοι Λόγοι Αποκλεισµού  
Ονοµαστικοποίηση µετοχών εταιρειών 
που συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις 
Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/200531: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρ-
µογής 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:  
[……] 

                                            
31 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. 
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Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος 
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 
Ενότητα Α: Να υποβληθούν µόνο τα στοιχεία που φαίνονται παρακάτω  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµ 
µένος στα σχετικά επαγγελµατικά ή 
εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατά-
στασής32; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
 

                                            
32 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. 
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Β: Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια 
Ενότητα Β: ∆ΕΝ απαιτείται η συµπλήρωση των στοιχείων αυτής της ενότητας 
κατά την πρώτη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
Τα παρακάτω στοιχεία υποβάλλονται µόνο εφόσον ζητηθούν σε ειδικές 
περιπτώσεις από το Γ΄ΣΣ 
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 33: 
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 απαιτού-
νται 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 πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης 
είναι ο εξής34: 
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):  

                                            
33  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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[……][……][……] 
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες 
σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό 
ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιµες για 
ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, 
αναφέρετε την ηµεροµηνία που ιδρύ-
θηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονοµικός φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές 
αναλογίες35 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 y36 -
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 ο-
ποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιορι-
στεί στη σχετική διακήρυξη ή στην πρό-
σκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης, 
ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση που ενδέ-
χεται να έχει προσδιοριστεί στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύµ-
βασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέ-
ρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων):  
[……][……][……] 

 

                                            
35 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
36 Π.χ αναλογία µεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
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Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Ενότητα Γ: : ∆ΕΝ απαιτείται η συµπλήρωση των στοιχείων αυτής της 
ενότητας κατά την πρώτη φάση συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
Τα παρακάτω στοιχεία υποβάλλονται µόνο εφόσον ζητηθούν σε ειδικές 
περιπτώσεις από το Γ΄ΣΣ 
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα Απάντηση: 
1β) Κατάλογο των κυριότερων 
προµηθειών που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά την προηγούµενη τριετία (2015 – 
2016 – 2017), µε αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας 
και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παροχές υπηρεσιών 
αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης 
είναι ∆ηµόσια Υπηρεσία, µε 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, 
εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός 
φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή 
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε 
απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα. 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να 
υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία 
(συµβάσεις ή τιµολόγια ή οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο), σύµφωνα µε τα οποία 
προκύπτει ότι, η συγκεκριµένη εταιρεία/ 
κοινοπραξία/ένωση, έχει/-ουν αναλάβει 
την τελευταία 3ετία (από την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος) σε 
συστηµατική επί καθηµερινής βάσεως 
παροχή εφοδίων και για χρονικό 
διάστηµα αθροιστικά τουλάχιστον ίσο 
µε δυο (2) µήνες (µε διάρκεια 
συνεχόµενων παρεχόµενων υπηρεσιών 
τουλάχιστον ίση µε την αντίστοιχη της 
προς υπογραφή σύµβασης) εντός ενός 
ηµερολογιακού έτους. Στον Πίνακα θα 
αναφέρονται οι κυριότερες συµβάσεις: 
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Χρονική Περίοδος:  ../…/……  -   ../…/…… 

         

         

         

   
Χρονική Περίοδος:  ../…/……  -   ../…/…… 

         

         

         

 

Χρονική Περίοδος:  ../…/……  -   ../…/…… 

         

         

 

 
 

2) Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες 37 , ιδίως τους υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας: 

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

                                            
37 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 
ΤΕΥ∆. 
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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:  

[……] 

4) Ο οικονοµικός φορέας θα µπορεί να 
εφαρµόσει τα ακόλουθα συστήµατα 
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδι-
ασµού και ανίχνευσης κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης: 

[....……] 

5) Ο οικονοµικός φορέας θα επιτρέπει 
τη διενέργεια ελέγχων38 όσον αφορά το 
παραγωγικό δυναµικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονοµικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά 
τα µέτρα που λαµβάνει για τον 
έλεγχο της ποιότητας; 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελµατικών προσόντων διατί-
θενται 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 εξοπλι-
σµό για την εκτέλεση της σύµβασης: 

[……] 

10) Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται, [....……] 

                                            
38 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. 
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να αναθέσει σε τρίτους υπό µορφή 
υπεργολαβίας 39  το ακόλουθο τµήµα 
(δηλ. ποσοστό) της σύµβασης: 
11) 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 γνησιότη 
τας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει τα απαιτούµενα πιστο-
ποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτή-
των, µε τα οποία βεβαιώνεται η καταλ-
ληλότητα των προϊόντων, επαληθευ-
όµενη 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): [……][……][……] 

13) Οι εγκαταστάσεις παρασκευής των 
ειδών  οι  οποίες  θα υπόκεινται  σε  
υγειονοµικό  έλεγχο  οποτεδήποτε  
κρίνεται σκόπιµο από την Υπηρεσία, 
είναι οι εξής:  

[……] 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                    
39 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 ΤΕΥ∆ για τους 
σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε µέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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∆: Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης 

Ενότητα ∆: Να υποβληθούν τα στοιχεία, µε τους όρους που αναγράφονται στις 
σηµειώσεις που ακολουθούν 
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας 
να προσκοµίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργα-
νισµούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονο-
µικός 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 ποιο-
τητας: 
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 

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Μέρος VI: Τελικές ∆ηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι: 
 
1. 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. 
 
2. Ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκο- 
µίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέ-
ρονται40, εκτός εάν : 
 
 (α) Το Γ΄ΣΣ έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας µε πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος 
µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν41. 
 
 (β)   Το Γ΄ΣΣ έχει ήδη στην κατοχή του τα σχετικά έγγραφα. 
 
3. Παραιτούµαι από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής µου, για την οποιαδήποτε 
απόφαση του Γ΄ΣΣ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της 
υπαναχώρησης του. 
 
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς µου είναι................. ηµέρες, από την 
εποµένη ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς µου. 
 
5. ∆ίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στο Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, προκειµένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στα Μέρη Ι έως και IV του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς του διαγωνισµού για την προµήθεια 
παγωτών , µε αριθµό ∆ιακήρυξης 02/2018. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 
 

                                            
40 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
41 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.  

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Συνταγµατάρχης (ΠΖ) Χρήστος Ζέζος 
∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου 

  
  

Ανχης (ΕΜ)  Καραγιάννης Παναγιώτης 
         Τµχης ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ  



 

  
  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  2 Απρ 18 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077  

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ................. Ηµεροµηνία έκδοσης:........... 
Κατάστηµα ..............................  
(∆νση οδός-αριθµός ΤΚ fax) ΕΥΡΩ #                   €# .. 
(οδός-αριθµός-τηλ.): ..............  
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ ............. ΕΥΡΩ # χχχχχχχ € # 

 
 

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)                                              χιλιάδων ευρώ υπέρ της 
εταιρείας…………………. διεύθυνση…………………….ΑΦΜ:…………………..δια 
τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό του Γ΄ΣΣ για την προµήθεια 
παγωτών, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 2/2018 διακήρυξή σας. 

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο 
ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ηµέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

 Η παρούσα ισχύει µέχρι και την           2018 (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη, δηλαδή θα πρέπει να ισχύει για χρονικό 
διάστηµα τουλάχιστον 5 µηνών από τη διενέργεια του διαγωνισµού.) 
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./. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχουµε δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Συνταγµατάρχης (ΠΖ) Χρήστος Ζέζος 
∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου 

  

Ανχης (ΕΜ)  Καραγιάννης Παναγιώτης 

         Τµχης ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ 
 



 

 

  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  2 Απρ 18 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077  

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ................. Ηµεροµηνία έκδοσης ................. 
Κατάστηµα ..............................  
(∆νση οδός-αριθµός ΤΚ fax) ΕΥΡΩ # χχχχχ €# 
(οδός-αριθµός-τηλ.): ..............  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΡΙΘΜ .............. ΕΥΡΩ ............  
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής    επιστολής    ανέκκλητα    και    ανεπιφύλακτα,    παραιτούµενοι    του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ..................  
(και ολογράφως)  υπέρ της εταιρείας ……. διεύθυνση ………………...………… 
ΑΦΜ:…………….δια την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της µε αριθµό  
σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια παγωτών (αριθµ. 
∆ιακήρυξης 2/2018). 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ηµέρες από απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 
Σε   περίπτωση   κατάπτωσης   της   εγγύησης   το   ποσό   της   κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 

Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία, είναι αορίστου 
χρόνου και ισχύει µέχρι την επιστροφή σ΄ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη 
και δεν έχει απέναντι µας καµία ισχύ. 

 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
εγγυήσεων που έχουµε δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Συνταγµατάρχης (ΠΖ) Χρήστος Ζέζος 
∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου 

Ανχης (ΕΜ)  Καραγιάννης Παναγιώτης 

         Τµχης ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ 
 



 

  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  2 Απρ 18  
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077/  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ηµεροµηνία ……………….. 
α.   ∆ΗΛΩΣΗ 
 
      Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόµιµος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της 
/των Εταιρείας /-ιών: 
  
   
 

 
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες µας, προκειµένου να διαµορφώσει /-ουν την 
Οικονοµική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψη Σύµβασης για την 
προµήθεια παγωτών για τις Μονάδες – Ανεξ. Υποµονάδες Φρουρών Θεσσαλονίκης 
και Ρεντίνας µε προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
• Την υπ’ αρίθµ. 2/2018 Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού του Γ΄ΣΣ, 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 ∆ιακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

3. Ότι η οικονοµική προσφορά της Εταιρείας µε τιµές επί των τιµοκαταλόγων ως 
κατωτέρω:  
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   

  
 
                                                                                                              Ο/ΟI   
                                                                                                   ∆ΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
                                                                                                      Υπογραφή /-ες 
                                                                                                                και 
                                                                                                          Σφραγίδα /-ες  
 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Συνταγµατάρχης (ΠΖ) Χρήστος Ζέζος 
∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου 

  
  

Ανχης (ΕΜ)  Καραγιάννης Παναγιώτης 
         Τµχης ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ 

 



./. 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 1. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά στην ανάδειξη µειοδότη για 
την προµήθεια παγωτών, για την κάλυψη των ανάγκων (ΚΨΜ και συσσίτιο) των 
Μονάδων, Ανεξ. Υποµονάδων των Φρουρών Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας. 
 
 2. 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 πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ (59.000,00 €) περίπου. 
Η επίτευξη του παραπάνω ή οποιουδήποτε άλλου τζίρου, δεν αποτελεί δέσµευση 
για τη Στρατιωτική Υπηρεσία. Οι ποσότητες των προς προµήθεια ειδών και η 
συνολική αξία της προµήθειας, δε δύναται να υπολογιστούν µε ακρίβεια, για λό-
γους µη δυνάµενους να προβλεφθούν (ζήτηση προϊόντων, δύναµη προσωπικού, 
ανάγκες Μονάδων κλπ). 
 
 3. Οι Μονάδες  θα προµηθεύονται τα είδη του διαγωνισµού, αποκλειστικά 
από το µειοδότη προµηθευτή που θα αναδειχθεί. 
 
 4. Η Στρατιωτική Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωµα εισαγωγής στο τµήµα 
αυτόεξυπηρέτησης του Στρατιωτικού Πρατηρίου Θεσσαλονίκης και στη ΛΑΦ 
Θεσσαλονίκης και στα ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας και Αγ. Τριάδας, παγωτών οποιασδή-
ποτε άλλης εταιρείας, εφόσον το επιθυµεί, πέραν του µειοδότη προµηθευτή, για 
την πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών, χωρίς η σύµβαση να είναι 
δεσµευτική. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
  1. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στη ΛΑΦ Θεσσαλονίκης µετά την 
παρέλευση τουλάχιστον 15 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
προκύρυξης της σύµβασης στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
 2. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16 
Απριλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00Ω. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, καµία υποβολή προσφοράς ενώπιων της 
Ε∆∆ δε θα γίνει αποδεκτή. 

  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ∆ΓΗ  2 Απρ 18 
Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077  
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 3. Το Γ΄ΣΣ θα προβεί στη διεξαγωγή του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 του Ν.4155/2013. Σε αυτή την 
περίπτωση: 
 
  α. Τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά από τους όρους της παρούσας, 
να υποβληθούν σε έντυπη µορφή ενώπιων της Ε∆∆, στη ΛΑΦ Θεσσαλονίκης στον 
καθορισµένο χρόνο και ηµεροµηνία. 
 
  β. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται 
η 16 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00Ω. 
 
  γ. Η αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -
Τεχνική Προσφορά» και «Οικονοµική Προσφορά», θα πραγµατοποιηθεί από την 
Ε∆∆ στη ΛΑΦ Θεσσαλονίκης, στις 16 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00Ω για τους 
υποφακέλους «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής -Τεχνική Προσφορά», ενώ για τους 
υποφακέλους των «Οικονοµικών Προσφορών», των προκριθέντων προµηθευτών 
της πρώτης φάσης, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή (Ε∆∆). 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει προσέλευση προµηθευτών ή που τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, 
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κατά την κρίση της, ο διαγωνισµός είναι δυνατόν να 
µαταιωθεί χωρίς να επαναληφθεί, ή να επαναληφθεί, µετά από νεώτερη δηµοσί-
ευση της διακήρυξης του διαγωνισµού, η οποία θα κοινοποιηθεί ιδιαίτερα σε όσους 
συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 1. Η/Οι σύµβαση/συµβάσεις που θα υπογραφεί/ούν θα είναι χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους, χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
 
 2. Η σύµβαση που θα υπογραφεί δύναται να έχει τη µορφή ιδιαίτερου και 
αυτοτελούς εγγράφου ή δύναται να αποτελείται από ένα έγγραφο στο οποίο θα 
επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα µέρη αυτού, η ∆ιακήρυξη, οι Γενικοί και οι 
Ειδικοί Όροι, η κατακυρωτική απόφαση και ότι άλλο συναφές στοιχείο µε την 
προµήθεια. 
 
 3. Το Γ΄ΣΣ διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης οποτεδήποτε, 
µονοµερώς και αζηµίως, µετά από 10ήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, 
εφόσον κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 
(τιµή, ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους: 
 
  α. Όταν ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προ-
µηθευτή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις  χείρας   τρίτων  (της   
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Στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειµένω), για οφειλές του προµηθευτή στο ∆η-
µόσιο, Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες.  
 
  γ. Όταν διαταχθεί από την Υπηρεσία (πχ κεντρική προµήθεια των 
ειδών από την στρατιωτική υπηρεσία, κλπ). 
  
  δ. Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρε-
σία ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του υγει-
ονοµικού ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή.  
 
  στ. Εάν αποδειχθεί ότι, η συναλλαγή µε τον προµηθευτή θίγει τα συµ-
φέροντα της Υπηρεσίας ή του ∆ηµοσίου γενικότερα. 
 
  ζ. Σε περίπτωση που αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής Υπηρε-
σίας ελέγξει τις εγκαταστάσεις του προµηθευτή, ή και της επιχείρησης που παρά-
γει το είδος που εµπορεύεται ο προµηθευτής, και τα αποτελέσµατα του ελέγχου – 
επιθεώρησης κρίνουν την επιχείρηση ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ για τη Στρατιωτική 
Υπηρεσία. 
 
  η. Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή των Μονάδων µε τον προµηθευτή 
θίγει τα συµφέροντα της υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τεθέντων όρων του 
διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 

 
 1. Οι προσφορές θα αναφέρονται σε έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί του 
επίσηµου τιµοκαταλόγου τιµής πώλησης της εταιρείας παραγωγής των παγωτών, 
που θα είναι ενιαίο επί όλων των ειδών. Η τιµή προσφοράς για εµπόρευµα που 
προσφέρεται, πρέπει να δίνεται σε Ευρώ για κάθε µονάδα του είδους που ζητείται 
και η παράδοσή του στο ΣΠ Θεσσαλονίκης και στις έδρες των Μονάδων – Ανεξ. 
Υποµονάδων και Υπηρεσιών πραγµατοποιείται µε µέριµνα των προµηθευτών. 
Επισηµαίνεται ότι το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % των προσφορών θα είναι ένα 
επί του συνόλου των ειδών των παγωτών. 
 
 2. Η προσκόµιση του επίσηµου τιµοκαταλόγου, o οποίος θα είναι 
θεωρηµένος από την εταιρεία, αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό της 
οικονοµικής προσφοράς. Αποκλείονται οι τοπικοί τιµοκατάλογοι. 
 
 3. Αναπροσαρµογή τιµών δεν θα γίνει δεκτή κατά τη χρονική διάρκειας 
ισχύος της σύµβασης. 
 
 4. Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς όπως στην Προσθήκη «1/Β». 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟ∆Α 

 
 1. Η αξία της προµήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των πενήντα εννιά 
χιλιάδων ευρώ (59.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α, επιδεχόµενη αυξοµείωσης, καθόσον 
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εξαρτάται από παράγοντες που δε δύνανται να προβλεφθούν, όπως τη ζήτηση, τις 
ανάγκες και την εκάστοτε τροφοδοτούµενη δύναµη των Μονάδων. 
 
 2. Τον/ους προµηθευτή/ές βαρύνουν: 
 
  α. Τα µεταφορικά - ζυγιστικά και λοιπά έξοδα, µέχρι την παράδοση 
των εφοδίων. 
 
  β. Η αξία των δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την 
Υπηρεσία, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (άρθρο 214 του 
Ν.4412/2016). 
 
  γ. Οι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύν-
σεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
  δ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 4% (Ν. 2198/94). 
 
  ε. Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 3. Η υπηρεσία ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει, για µέτρα που τυχόν 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών 
(φόρων τελών κλπ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 1. Σε κάθε παράδοση, ο προµηθευτής θα εκδίδει τριπλότυπο δελτίο από-
στολής, θεωρηµένο από την εφορία, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα του 
προϊόντος και η επωνυµία (είδος) του προϊόντος.  
 
 2. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνεται από το ΣΠ Θεσσαλονίκης, 
δύο (2) φορές το µήνα σύµφωνα µε τα τιµολόγια τα οποία θα προσκοµίζουν και 
στα οποία θα είναι καταχωρηµένες συγκεντρωτικά οι ποσότητες των παραδο-
θέντων ειδών, από τα δελτία αποστολής, µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
  α. Τιµολόγιο εξοφληµένο από τον προµηθευτή και θεωρηµένο από 
∆ΟΥ. 
 
  β. Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας. 
 
  γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα της επιχείρησης. 
 
 2. Η εξόφληση θα γίνεται τοις µετρητοίς και θα παρακρατείται 4% για τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος (Ν. 2198/94). 
 
 3. Οι προµηθευτές θα προσέρχονται στο ΣΠ Θεσσαλονίκης για την πλη-
ρωµή τους βάση των τιµολογίων στα οποία θα είναι καταχωρηµένες συγκεντρω-
τικά οι ποσότητες των παραδοθέντων ειδών από τα δελτία αποστολής. Μαζί µε τα 
τιµολόγια θα επισυνάπτονται και τα δελτία αποστολής. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 
 1. Οι Μονάδες θα δίνουν τις παραγγελίες µέσω του ΣΠ Θεσσαλονίκης 
στον προµηθευτή 2 έως 7 ηµέρες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδο-
σης. Τα είδη και οι ποσότητες που θα παραγγέλλονται, θα είναι ανάλογες µε τις 
εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς καµιά εκ των προτέρων δέσµευση. Ο 
προµηθευτής υποχρεούται, να εκτελέσει ακριβώς (ποιότητα, κατηγορία, ποσότητα) 
και σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, την παραγγελία που του 
δόθηκε, µέχρι την συµφωνηθείσα ηµέρα και ώρα. 
 
 2. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται µε µέριµνα του προµηθευτή, µε 
ειδικό όχηµα αυτοδύναµου ψύξης στα ΚΨΜ των Μονάδων, και στα καταστήµατα ή 
στρατιωτικές εκµεταλλεύσεις που θα συµφωνιθούν στη σύµβαση. Ο προµηθευτής 
υποχρεούται να εγκαταστήσει κατάλληλα ψυγεία της εταιρείας που αντιπροσω-
πεύει στα ΚΨΜ των Μονάδων και µετά από συνεννόηση µε τους ∆κτές αυτών για 
την εναποθήκευση των προϊόντων τους. Τα ψυγεία θα εγκατασταθούν στους χώ-
ρους αυτούς το αργότερο εντός 10 ηµέρου από τη λήψη της κατακυρωτικής 
διαταγής του διαγωνισµού από το µειοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση ο µειοδότης 
κηρύσσεται έκπτωτος και η Στρατιωτική Υπηρεσία δεν θα φέρει καµία ευθύνη για 
τη µη πώληση των προϊόντων τους. Τον υπ’ όψη εξοπλισµό αντικαθιστούν ή 
επισκευάζουν µε δικά τους έξοδα σε περίπτωση βλάβης από φυσιολογική φθορά. 
 
 3. Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς καθώς 
και τα ψυγεία διάθεσης των παγωτών πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής, 
όπως καθορίζεται στις υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 4. Σε κάθε παράδοση ο προµηθευτής εκδίδει ∆ελτίο Αποστολής θε-
ωρηµένο από την οικεία ∆ΟΥ, στο οποίο θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια τα είδη 
που παρέλαβε κάθε Μονάδα. 
 
 5. Εάν ο προµηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (µε υπαιτιότητά του) µέρος 
ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα ποσότητα 
κρέατος, τότε η προµήθεια µπορεί να γίνεται από το ελεύθερο εµπόριο, ή δε δια-
φορά τιµής να βαρύνει τον προµηθευτή. Στην προκειµένη περίπτωση, η Υπηρεσία 
έχει το δικαίωµα να επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 6. Τα προσφερόµενα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας, να ικανοποιούν 
αθροιστικά τις προδιαγραφές του άρθρου «11», των παρόντων Ειδικών Όρων, 
τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ) και της εκάστοτε ειδικής 
νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι της ποιοτικής κατάστασης 
που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα απορρίπτονται και αντικαθίστα-
νται από τον προµηθευτή µε άλλα κατάλληλα. Επιπλέον το Γ΄ΣΣ διατηρεί το 
δικαίωµα να επιβάλει και τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 1. Ο προµηθευτής υποχρεούται για τα παρακάτω: 
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  α. Να εξασφαλίζει έγκαιρα, τις απαραίτητες για την κάλυψη των 
αναγκών 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 
ποσότητας και της προελεύσεως των ειδών, καθώς και της διαδικασίας ζύγισης και 
χορήγησης των ειδών. 
 
  γ. Να αποδέχεται το ωράριο λειτουργίας της Στρατιωτικής Υπηρεσί-
ας (ΣΥ). 
 
  δ. Να µεταφέρει τα προϊόντα εντός κατάλληλων οχηµάτων, τα οποία 
θα διαθέτουν τις προβλεπόµενες άδειες και θα έχουν δηλωθεί σε υπεύθυνη 
δήλωση. 
 
  ε. Να αποδέχεται τους προβλεπόµενους από τη ΣΥ χρονικούς 
περιορισµούς και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, παραµονή και έξοδό του 
από τα Στρατόπεδα. Επίσης, υποχρεούται να προσκοµίσει σε κάθε Στρδο, δύο (2) 
φωτογραφίες των προσώπων που θα εισέρχονται σ’ αυτό, για τη µεταφορά των 
προϊόντων, προκειµένου να εκδοθούν τα απαραίτητα δελτία εισόδου, τα οποία µε 
τη λήξη της σύµβασης θα πρέπει να επιστραφούν. 
 
 2. Τα είδη συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 3. Ο προµηθευτής θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) 
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 καµιά εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη ΣΥ. 
 
 4. Ο προµηθευτής ευθύνεται απεριόριστα για κάθε περίπτωση που θα 
προκληθεί ατύχηµα, από αµέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε. 
 
 5. Η επιλογή είδους ή ειδών προς προµήθεια, εναπόκειται στην κρίση 
των ∆ιοικήσεων των Μονάδων. 
 
 6. Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει όλα τα είδη για τα οποία 
αναδείχτηκε µειοδότης, στις ποσότητες που θα καθορίζονται από τις παραγγελίες. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 1. Ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί επακριβώς τις προβλεπόµενες 
αγορανοµικές - υγειονοµικές διατάξεις και τους όρους που καθορίζονται από τις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
 
 2. Η ΣΥ έχει το δικαίωµα του ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, των 
χώρων αποθήκευσης και των µεταφορικών µέσων του προµηθευτή σε  οποι-
οδήποτε χρόνο. ∆ικαίωµα εφαρµογής των ελέγχων έχουν αρµόδια όργανα της ΣΥ, 
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όπως ο υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί των Μονάδων, όργανα των 
Μονάδων καθώς και τριµελείς επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το 
Γ΄ΣΣ ή τις Μονάδες στις οποίες θα συµµετέχει ιατρός/κτηνίατρος. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί, µη τήρηση των όρων υγιεινής ή της προβλεπόµενης ποιότητας 
των προς διάθεση ειδών, το Γ΄ΣΣ διατηρεί το δικαίωµα εφαρµογής των καθοριζό-
µενων στο άρθρο 10, των Γενικών Όρων. 
 
 3. ∆ειγµατοληψία των προσφεροµένων ειδών, για µακροσκοπική και 
εργαστηριακή εξέταση, θα διενεργείται σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, από 
αρµόδια Επιτροπή, ή τον κτηνίατρο, ή τον ιατρό της εκάστοτε Μονάδας - 
Υπηρεσίας. Τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία του προµηθευτή, ή αντιπρο-
σώπου του, ο οποίος θα υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας 
και θα αναγράφει ολογράφως το ονοµατεπώνυµο του, καθώς και την ιδιότητα του, 
όταν πρόκειται για αντιπρόσωπο. 
 
 4. Η αξία των λαµβανοµένων δειγµάτων και των εργαστηριακών 
εξετάσεων βαρύνει τον προµηθευτή. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον δεν 
εξοφλούνται εντός µηνός από ειδοποίησης του προµηθευτή, δύνανται να 
εισπραχθούν είτε συµψηφιστικά από ότι έχει να λάβει ο προµηθευτής, είτε από την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, είτε να εισπραχθούν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
 
 5. Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων: 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εφαρµογής της σύµβασης του προµη-
θευτού, σε όλα τα είδη που προσκοµίζονται στις Μονάδες. 
 
  β. Εκτάκτως, κατά την κρίση των υγειονοµικών οργάνων, στην έδρα 
της Μονάδας ή στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. 
 
 6. Είδη ελέγχων: 
 
  α. Μακροσκοπικός - οργανοληπτικός έλεγχος: Οι διαπιστούµενες 
µακροσκοπικά εκτροπές, δίνουν στην Υπηρεσία το δικαίωµα της απορρίψεως και 
µη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται περεταίρω εργαστηριακός 
έλεγχος. 
 
  β. Εργαστηριακός έλεγχος: Εφαρµόζεται µε σκοπό τη διαπίστωση 
της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών, σε 
προϊόντα τα οποία µακροσκοπικά τουλάχιστον εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση εφαρµογής εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η 
αποστολή τους στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. Οι 
πραγµατοποιούµενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι Μικροβιολογικές και Χηµικές 
κατά περίπτωση. 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. 
 
  γ. Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις: 
 
   (1) Όταν γίνεται δειγµατοληψία πρέπει στο πρωτόκολλο δειγµα-
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τοληψίας που συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγµατος να δηλώνει εγγράφως αν 
επιθυµεί η κατ' έφεση εξέταση του δεύτερου δείγµατος να γίνει παρουσία νόµιµου 
επιστηµονικού εκπροσώπου του προµηθευτή, οπότε αναγράφεται συγχρόνως το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυµεί να γίνει η έφεση χωρίς την 
παρουσία ιδιώτη χηµικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση 
που δεν έγινε στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας καµία δήλωση, τότε ο κύριος του 
είδους, από τον οποίο ελήφθη το δείγµα, ή ο κάτοχός του, στερείται του δικαι-
ώµατος άσκησης έφεσης. 
 
   (2) Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων ή σοβα-
ρής υγειονοµικής παράβασης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, 
ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ή από διαπίστωση της αρµόδιας επιτροπής, 
τότε εφαρµόζονται αθροιστικά ή διαζευκτικά τα προβλεπόµενα από τους Γενικούς 
Όρους. 
 
 7. Τα αποτελέσµατα όλων γενικώς των εργαστηριακών εξετάσεων, τίθε-
νται υπόψη του Γ΄ΣΣ, για λήψη αποφάσεων και επιβολή ή µη κυρώσεων, προστί-
µων, εκπτώσεων κλπ. Η απόφαση της ∆ιοίκησης είναι οριστική και απαγορεύεται 
κατά νόµο να ανακληθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 1. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Υπηρεσίας για κάθε ένα από τα προϊόντα, όπως καθορίζεται στην Προσθήκη 
«2/Β». 
 
 2. Η συσκευασία κάθε είδους, θα είναι ίδια µε αυτή του ελεύθερου 
εµπορίου. Τα προσφερόµενα παγωτά πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής. 
Είδη που το όριο λήξης εγγίζει την ηµεροµηνία παράδοσης δεν θα παραλαµ-
βάνονται. 
 
 3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί πέραν των ανωτέρων µε βάση και 
τα καθοριζόµενα στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ 

 
1. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής, ύψους 2% (1.180 €) επί της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας, χωρίς 
ΦΠΑ. 
 
 2. Ο προµηθευτής στο όνοµα του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
ύψους 5% (2.950 €) επί της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας, χωρίς ΦΠΑ. 
 
 3. Η µορφή και οι προϋποθέσεις για τις εγγυητικές επιστολές, καθώς και ο 
τρόπος κατάθεσής τους, καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το Γ΄ΣΣ, το οποίο διατηρεί το 
δικαίωµα για την ανάδειξη περισσοτέρων του ενός προµηθευτών, λαµβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Για την υπογραφή της σύµβασης µε τον/ους 
προµηθευτή/ές στο όνοµα του/ων οποίου/ων θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, 
εξουσιοδοτείται ο ∆ιευθυντής του Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΑΛΛΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για τη διενέργεια επιπλέον κρατήσεων που 
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ή ενδέχεται να θεσπιστούν. 
 
 2. Το προσωπικό που θα χρησιµοποιεί ο προµηθευτής κατά την είσοδο 
του στις Μονάδες, θα πρέπει, να τύχει της αναγκαίας εξουσιοδότησης από τα γρα-
φεία ασφαλείας των Μονάδων, να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, να διαθέτει τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό και να τηρεί τους νόµους και τον κανονισµό λειτουργίας 
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 
 
 3. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, να ελέγχει τα παραστατικά µετα-
φοράς των εµπορευµάτων, που διακινούνται/παράγονται, προκειµένου να αποδει-
κνύεται η προέλευσή τους. 
 
 4. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την έγκαιρη αντικατάσταση της ποσό-
τητας ειδών παγωτών που θα καταστραφεί κατά τη µεταφορά ή που θα αλλοιωθεί 
πριν από πώληση τους ή που θα λήξει το όριο εγγύησης συντήρησης. 
 
 5. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση παραλαβής των αδιαθέτων 
παγωτών µε τη λήξη της καλοκαιρινής περιόδου και την οικονοµική τακτοποίηση 
τυχόν διαφορών. 
 
 6. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά τα παγωτά τα 
οποία έχουν υποστεί αλλοίωση λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος και αφού 
προηγουµένως ειδοποιηθεί έγκαιρα από τους διαχειριστές των ΚΨΜ και το ΣΠ 
Θεσσαλονίκης για τη διακοπή. 
 
 7. Επισηµαίνεται ότι, από την υπογραφή των συµβάσεων, όλα τα 
ηλεκτρικά ψυγεία που έχουν δοθεί παλαιότερα από τους διάφορους προµηθευτές 
στα ΚΨΜ, το ΣΠ Θεσσαλονίκης, να αποσυρθούν µε µέριµνα αυτών και να αντι-
κατασταθούν από αντίστοιχα ψυγεία του µειοδότη. Αδυναµία εφοδιασµού έχει ως 
αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του προµηθευτή από το διαγωνισµό. 
 
 8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στις καταναλώτριες 
Μονάδες και στο ΣΠ Θεσσαλονίκης εικονογραφηµένους καταλόγους. 
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 9. Η συντήρηση – αντικατάσταση των ψυγείων διάθεσης των παγωτών 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τον προµηθευτών 
 

 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Τεχνικές Προδιαγραφές Παγωτών 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξίαρχος Αναστάσιος Σπανός  
Επιτελάρχης  

  

Ανχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης 
         Τµχης  ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ 

 



./. 

  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  2 Απρ 18 
ΣΤΗ ∆ΓΗ Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΩΤΩΝ 
 
 1. Στα προς παράδοση είδη πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ηµε-
ροµηνία παραγωγής και λήξης, καθώς και η χηµική ανάλυση του προϊόντος. 
 
 2. Τα προϊόντα, η συσκευασία και η διακίνησή τους να είναι σύµφωνα µε 
τα  καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου του ΓΕΣ/∆ΥΓ, 
Έκδοση 7η και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), ήτοι: 
 
  α. Επικαλύψεις παγωτών 
 
   Για τις κατηγορίες παγωτών «γάλακτος» και «κρέµα» που φέρο-
νται στην κατανάλωση σε ξύλινα ή πλαστικά στηρίγµατα, επιτρέπεται η επικάλυψή 
τους µε ειδικό τύπο σοκολάτας, που µπορεί να συνδυάζεται µε ξηρούς καρπούς. 
 
  β. Επικάλυψη σοκολάτας ειδικού τύπου 
 
   Επιτρέπεται να περιέχει τα παρακάτω, πέραν των σταθερών που 
αναφέρονται για τη σοκολάτα στον ΚΤΠ (άρθρο 57 και 58). 
 
   (1) Κοκκόλιπος 5% κατ΄ ανώτατο στο βάρος επικάλυψης. 
 
   (2) Υδρογονωµένη φυτική λιπαρή ύλη 5% και µε σηµείο τήξης 
όχι µεγαλύτερο από 42ο C. 
 
  γ. Επικάλυψη µε αποµίµηση σοκολάτας 
 
   (1) Επιτρέπεται να περιέχει τα παρακάτω συστατικά, όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 137 παράγραφος 8. 
 
    (α) Υδρογονωµένη ή όχι φυτική λιπαρή ύλη µε σηµείο τήξης 
όχι µεγαλύτερο από 42ο C και σε ποσοστό 60% κατά µέγιστο. 
 
    (β) Κακάο µε περιεκτικότητα βουτύρου κακάο 10-12% σε 
ποσοστό 10% κατ΄ ελάχιστο. 
 
    (γ) Ζάχαρη, αλάτι, λεκιθίνη 30% επί συνόλου. 
 
    (δ) Αβλαβείς αρωµατικές ύλες σε ίχνη. 
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   (2) Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας αναγράφεται υποχρε-
ωτικά µε γράµµατα ύψους 5 χιλιοστών η φράση «η επικάλυψη δεν είναι σοκο-
λάτα». 
 
  δ. Εργαστηριακές Παράµετροι 
 
   (1) Μικροβιολογικές (όπως περιγράφονται στο Π∆ 56/95). 
 
   (2) Χηµικές (όπως περιγράφεται στον ΚΤΠ. 
 
  ε. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις 
 
   Η ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ψυκτικών 
εγκαταστάσεων βαρύνει τον προµηθευτή. 
 
  στ. Συσκευασία 
 
   Επί της συσκευασίας (πλαστικής ή χάρτινης) θα αναγράφεται η 
σύσταση του προϊόντος από το εργοστάσιο παραγωγής, όπως προβλέπεται από 
το άρθρο 11 του ΚΤΠ (απαγορεύεται η αναγραφή µε αυτοκόλλητη αναγραφή 
από τον εκπρόσωπο ή και την ιδία την εταιρεία), καθώς και η ηµεροµηνία 
λήξης της συντήρησης του προϊόντος. Όση ποσότητα ειδών παραµένει αδιάθετη 
µετά τη λήξη της ηµεροµηνίας συντήρησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να τα 
πάρει πίσω και να τα αντικαταστήσει µε άλλα πρόσφατης παραγωγής, χωρίς 
καµία χρηµατική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Οµοίως, ο προµηθευτής υποχρε-
ούται να πάρει πίσω τυχόν ποσότητα που παρέµεινε αδιάθετη, µετά τη λήξη της 
καλοκαιρινής περιόδου. 
 
  ζ. Συντήρηση - Μεταφορά 
 
   (1) Όλα τα είδη παγωτών, θεωρούνται ευαλλοίωτα τρόφιµα. Συ-
ντηρούνται σε ψυγειοκαταψύκτες υπό καθεστώς βαθιάς κατάψυξης (≤–18ο C) και 
διακινούνται µε κατάλληλα οχήµατα αυτοδυνάµου ψύξεως. 
 
   (2) Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν αποψυχθεί 
και επανακαταψυχθεί (στρεβλωµένες συσκευασίες, εξωτερικές επιφάνειες ρυπα-
ρές από περιεχόµενο και δηµιουργία εξωτερικά πάγου). 
 
   (3) Η ευθύνη της καλής λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστά-
σεων βαρύνει τον προµηθευτή. 
 
 3. Το βάρος, η σύσταση και η συσκευασία θα παραµένουν σταθερά, καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Συνταγµατάρχης (ΠΖ) Χρήστος Ζέζος 
∆ιευθυντής Β΄ Κλάδου 

  

Ανχης (ΕΜ)  Καραγιάννης Παναγιώτης 
         Τµχης ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2018 

Για την Προµήθεια Παγωτών για την Κάλυψη 
Αναγκών των Μονάδων Φρουράς Θεσσαλονίκης και Ρεντίνας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απρίλιος  2018 

  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 
  Β΄ΚΛΑ∆ΟΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
  ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ∆ΓΗ 2 Απρ 18 
Φ.600.163/194/27099/Σ. 2077  





 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 2 /2018 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  

ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΡΟΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΑΣ 
 
 

 1. Στη θεσσαλονίκη, σήµερα την .... του µηνός Απριλίου του έτους 2018 
ηµέρα της εβδοµάδας ................... και ώρα ........... οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
 
  α. …………………………………………..………….., ∆ιευθυντής του 
Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ, που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ». 
 
  β. …………………………………………………..……, εκπρόσωπος 
της εταιρείας  «…………………………………………….»,που στο εξής θα 
αποκαλείται για συντοµία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ». 

 
π ρ ο β ή κ α µ ε 

 
στην υπογραφή της παρούσας σύµβασης προµήθειας ειδών κυλικείου, µε τις τιµές 
που φαίνονται στο όρο υπ αριθµ 1 της παρούσης, σε εκτέλεση των παρακάτω: 
 
  α. Φ.600.163/……/……Απρ 18/Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ (διακήρυξη υπ’ αριθµ 
2/2018), η οποία καταχωρήθηκε στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α∆Α:………..................., και 
 
  β. Φ.600.163/./…/…Απρ 18/Γ΄ΣΣ/∆Υ∆Μ (δγή κατακύρωσης του 
διαγωνισµού), η οποία καταχωρήθηκε στο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µε Α∆Α:…………. 
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
 
 2. Η σύµβαση στηρίζεται: 
 
  α. Στο πρακτικό του διαγωνισµού 
 
  β. Στους Ειδικούς και Γενικούς Όρους αυτού. 
 
  γ. Στις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 
  δ. Στην εθνική και κοινοτική νοµοθεσία, για την ασφάλεια και υγιεινή 
καθώς και σε λοιπές διατάξεις που αφορούν σε τρόφιµα. 
 
  ε. Στα άρθρα που ακολουθούν 
 
 3. Τιµές Προµήθειας των Συµβατικών Ειδών 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ 

1 ΠΑΓΩΤΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)………….…. 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ/ΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΙΩΝ……………….…………………….. 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι ενός (1) έτους, αρχόµενη από 
…….. Απρ 2018, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης. 
 
 2. Το Γ΄ΣΣ διατηρεί το δικαίωµα λύσης της σύµβασης οποτεδήποτε, 
µονο-µερώς και αζηµίως, µετά από 10ήµερη προειδοποίηση του προµηθευτή, 
εφόσον κρίνει ότι ο διαγωνισµός δεν απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα 
(τιµή, ποιότητα κλπ) ή για τους παρακάτω λόγους: 
 
  α. Ανασταλεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προµηθευτή. 
 
  β.  Εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της Στρατι-
ωτικής Υπηρεσίας εν προκειµένω), για οφειλές του προµηθευτή στο ∆ηµόσιο, 
Οργανισµούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες.  
 
  γ. ∆ιαταχθεί από Προϊστάµενη Αρχή (πχ κεντρική προµήθεια των 
παγωτών από την Στρατιωτική Υπηρεσία, κλπ).  
 
  δ. Εάν καταληφθεί ο προµηθευτής να έχει προσφέρει στην Υπηρε-
σία ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί η µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονοµικού ελέγχου εκ µέρους του προµηθευτή.  
 
  στ. Εάν αποδειχθεί ότι, η συναλλαγή µε τον προµηθευτή θίγει τα 
συµφέροντα της Υπηρεσίας ή του ∆ηµοσίου γενικότερα. 
 
  ζ. Σε περίπτωση που αρµόδια επιτροπή της Στρατιωτικής 
Υπηρεσίας ελέγξει τις εγκαταστάσεις του προµηθευτή, ή και της επιχείρησης που 
παράγει το είδος που εµπορεύεται ο προµηθευτής, και τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου – επιθεώρησης κρίνουν την επιχείρηση ΜΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ για τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
  η. Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή των Μονάδων µε τον προµηθευτή 
θίγει τα συµφέροντα της υπηρεσίας και παρεκκλίνει των τεθέντων όρων του 
διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 
 1. Η σύµβαση ισχύει για την κάλυψη των αναγκών (ΚΨΜ και συσσίτιο) 
των Μονάδων, οι οποίες διατηρούν το δικαίωµα της επιλογής των ειδών και των 
αντίστοιχων ποσοτήτων σύµφωνα µε τις διαταγές της Υπηρεσίας και τις 
προτιµήσεις του εξυπηρετούµενου προσωπικού. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
διαθέτει όλα τα είδη για τα οποία αναδείχτηκε µειοδότης, στις ποσότητες που 
θα καθορίζονται από τις παραγγελίες. Επίσης απαγορεύεται η διάθεση ειδών που 
δεν θα προβλέπονται στη σύµβαση που θα συνάψει. 
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 2. Η Στρατιωτική Υπηρεσία, διατηρεί το δικαίωµα εισαγωγής στη ΛΑΦ 
Θεσσαλονίκης, στα ΚΑΑΥ Αγ. Τριάδας και Ν. Φώκαιας και στο τµήµα αυτοεξυ-
πηρέτησης του ΣΠ Θεσσαλονίκης παγωτών οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, εφό-
σον το επιθυµεί, πέραν του µειοδότη προµηθευτού, για την πληρέστερη εξυπηρέ-
τηση των πελατών. 
 
 3. Οι Μονάδες θα δίνουν τις παραγγελίες µέσω του ΣΠ Θεσσαλονίκης τον 
προµηθευτή 2 έως 7 ηµέρες πριν από την επιθυµητή ηµεροµηνία παράδοσης. Τα 
είδη και οι ποσότητες που θα παραγγέλλονται, θα είναι ανάλογες µε τις εκάστοτε 
ανάγκες της Υπηρεσίας, χωρίς καµιά εκ των προτέρων δέσµευση. Ο προµηθευτής 
υποχρεούται, να εκτελέσει ακριβώς (ποιότητα, κατηγορία, ποσότητα) και σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, την παραγγελία που του δόθηκε, µέχρι 
την συµφωνηθείσα ηµέρα και ώρα. 
 
 4. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνεται µε µέριµνα του προµηθευτή, µε 
ειδικό όχηµα αυτοδύναµου ψύξης στα ΚΨΜ των Μονάδων και τις λοιπές κατανα-
λώτριες Υπηρεσίες του Γ΄ΣΣ. Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει 
κατάλληλα ψυγεία της εταιρείας που αντιπροσωπεύει στους παραπάνω χώρους 
και µετά από συνεννόηση µε τους ∆κτές αυτών για την εναποθήκευση των 
προϊόντων τους. Τα ψυγεία θα εγκατασταθούν στους χώρους αυτούς το αργότερο 
εντός 10 ηµέρου από τη λήψη της κατακυρωτικής διαταγής του διαγωνισµού από 
το µειοδότη. Σε αντίθετη περίπτωση ο µειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και η Στρα-
τιωτική Υπηρεσία δε θα φέρει καµία ευθύνη για τη µη πώληση των προϊόντων 
τους. Τον υπ’ όψη εξοπλισµό αντικαθιστούν ή επισκευάζουν µε δικά τους έξοδα σε 
περίπτωση βλάβης από φυσιολογική φθορά. 
 
 5. Τα χρησιµοποιούµενα από τον προµηθευτή µέσα µεταφοράς καθώς 
και τα ψυγεία διάθεσης των παγωτών πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής, 
όπως καθορίζεται στις υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 6. Σε κάθε παράδοση ο προµηθευτής εκδίδει ∆ελτίο Αποστολής θεωρη-
µένο από την οικεία ∆ΟΥ, στο οποίο θα περιγράφεται µε λεπτοµέρεια τα είδη που 
παρέλαβε κάθε Μονάδα. 
 
 7. Εάν ο προµηθευτής αδυνατεί να εκτελέσει (µε υπαιτιότητά του) µέρος 
ή όλη την παραγγελία, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα ποσότητα των 
ειδών, τότε η προµήθεια µπορεί να γίνεται από το ελεύθερο εµπόριο, ή δε διαφορά 
τιµής να βαρύνει τον προµηθευτή. Στην προκειµένη περίπτωση, η Υπηρεσία έχει 
το δικαίωµα να επιβάλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
 8. Τα προσφερόµενα προϊόντα να είναι Α΄ ποιότητας, να ικανοποιούν αθ-
ροιστικά τις προδιαγραφές του άρθρου «11», των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού, 
τους όρους του ΚΤ και της εκάστοτε ειδικής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση που τα 
προϊόντα δεν είναι της ποιοτικής κατάστασης που καθορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές, θα απορρίπτονται και αντικαθίστανται από τον προµηθευτή µε 
άλλα κατάλληλα. Επιπλέον το Γ΄ΣΣ διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει και τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 1. Στα προς παράδοση είδη πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η ηµερο-
µηνία παραγωγής και λήξης, καθώς και η χηµική ανάλυση του προϊόντος. 
 
 2. Τα προϊόντα, η συσκευασία και η διακίνησή τους να είναι σύµφωνα µε 
τα  καθοριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου του ΓΕΣ/∆ΥΓ, 
Έκδοση 7η και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ΚΤΠ), δηλαδή: 
 
  α. Επικαλύψεις παγωτών 
 
   Για τις κατηγορίες παγωτών «γάλακτος» και «κρέµα» που 
φέρονται στην κατανάλωση σε ξύλινα ή πλαστικά στηρίγµατα, επιτρέπεται η 
επικάλυψή τους µε ειδικό τύπο σοκολάτας, που µπορεί να συνδυάζεται µε ξηρούς 
καρπούς. 
 
  β. Επικάλυψη σοκολάτας ειδικού τύπου 
 
   Επιτρέπεται να περιέχει τα παρακάτω, πέραν των σταθερών που 
αναφέρονται για τη σοκολάτα στον ΚΤΠ (άρθρο 57 και 58). 
 
   (1) Κοκκόλιπος 5% κατ΄ ανώτατο στο βάρος επικάλυψης. 
 
   (2) Υδρογονωµένη φυτική λιπαρή ύλη 5% και µε σηµείο τήξης 
όχι µεγαλύτερο από 42ο C. 
 
  γ. Επικάλυψη µε αποµίµηση σοκολάτας 
 
   (1) Επιτρέπεται να περιέχει τα παρακάτω συστατικά, όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 137 παράγραφος 8. 
 
    (α) Υδρογονωµένη ή όχι φυτική λιπαρή ύλη µε σηµείο τήξης 
όχι µεγαλύτερο από 42ο C και σε ποσοστό 60% κατά µέγιστο. 
 
    (β) Κακάο µε περιεκτικότητα βουτύρου κακάο 10-12% σε 
ποσοστό 10% κατ΄ ελάχιστο. 
 
    (γ) Ζάχαρη, αλάτι, λεκιθίνη 30% επί συνόλου. 
 
    (δ) Αβλαβείς αρωµατικές ύλες σε ίχνη. 
 
   (2) Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας αναγράφεται υποχρε-
ωτικά µε γράµµατα ύψους 5 χιλιοστών η φράση «η επικάλυψη δεν είναι σοκο-
λάτα». 
 
  δ. Εργαστηριακές Παράµετροι 
 
   (1) Μικροβιολογικές (όπως περιγράφονται στο Π∆ 56/95) 
 
   (2) Χηµικές (όπως περιγράφεται στον ΚΤΠ). 
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  ε. Ειδικοί όροι – απαγορεύσεις 
 
   Η ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ψυκτικών 
εγκαταστάσεων βαρύνει τον προµηθευτή. 
 
   στ. Συντήρηση - Μεταφορά 
 
   (1) Όλα τα είδη παγωτών, θεωρούνται ευαλλοίωτα τρόφιµα. Συ-
ντηρούνται σε ψυγειοκαταψύκτες υπό καθεστώς βαθιάς κατάψυξης (≤–18ο C) και 
διακινούνται µε κατάλληλα οχήµατα αυτοδυνάµου ψύξεως. 
 
   (2) Απαγορεύεται η διάθεση προϊόντων που έχουν αποψυχθεί 
και επανακαταψυχθεί (στρεβλωµένες συσκευασίες, εξωτερικές επιφάνειες ρυπα-
ρές από περιεχόµενο και δηµιουργία εξωτερικά πάγου). 
 
   (3) Η ευθύνη της καλής λειτουργίας των ψυκτικών εγκαταστά-
σεων βαρύνει τον προµηθευτή. 
 
 3. Το βάρος, η σύσταση και η συσκευασία θα παραµένουν σταθερά, καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
 4. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί πέραν των ανωτέρων µε βάση και 
τα καθοριζόµενα στις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
 1. Η συσκευασία κάθε είδους, θα είναι ίδια µε αυτή του ελεύθερου εµπο-
ρίου. Τα προσφερόµενα παγωτά πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής. Είδη 
που το όριο λήξης εγγίζει την ηµεροµηνία παράδοσης δεν θα παραλαµβάνονται. 
 
 2. Επί της συσκευασίας (πλαστικής ή χάρτινης) θα αναγράφεται η σύ-
σταση του προϊόντος από το εργοστάσιο παραγωγής, όπως προβλέπεται από το 
άρθρο 11 του ΚΤΠ (απαγορεύεται η αναγραφή µε αυτοκόλλητη αναγραφή 
από τον εκπρόσωπο ή και την ιδία την εταιρεία), καθώς και η ηµεροµηνία 
λήξης της συντήρησης του προϊόντος. Όση ποσότητα ειδών παραµένει αδιάθετη 
µετά τη λήξη της ηµεροµηνίας συντήρησης, ο προµηθευτής υποχρεούται να τα 
πάρει πίσω και να τα αντικαταστήσει µε άλλα πρόσφατης παραγωγής, χωρίς 
καµία χρηµατική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Οµοίως, ο προµηθευτής υποχρε-
ούται να πάρει πίσω τυχόν ποσότητα που παρέµεινε αδιάθετη, µετά τη λήξη της 
καλοκαιρινής περιόδου. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 1. Ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί επακριβώς τις προβλεπόµενες 
αγορανοµικές - υγειονοµικές διατάξεις και τους όρους που καθορίζονται από τις 
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. 
 
 2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα του ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων, 
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των χώρων αποθήκευσης και των µεταφορικών µέσων του προµηθευτή σε  
οποιοδήποτε χρόνο. Εάν κριθεί αναγκαίο µπορεί να παραστεί επιτροπή, κατά την 
παρασκευή των ειδών, στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. ∆ικαίωµα εφαρµογής 
των ελέγχων έχουν αρµόδια όργανα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, όπως ο 
υπεύθυνος Στρατιωτικός Κτηνίατρος, οι ιατροί των Μονάδων, όργανα των 
Μονάδων καθώς και τριµελείς επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από το 
Γ΄ΣΣ ή τις Μονάδες στις οποίες θα συµµετέχει ιατρός/κτηνίατρος. Σε περίπτωση 
που διαπιστωθεί, µη τήρηση των όρων υγιεινής ή της προβλεπόµενης ποιότητας 
των προς διάθεση ειδών, το Γ΄ΣΣ διατηρεί το δικαίωµα εφαρµογής των καθοριζο-
µένων στο άρθρο 10 των Γενικών Όρων. 
 
 3. ∆ειγµατοληψία των προσφεροµένων ειδών, για µακροσκοπική και ερ-
γαστηριακή εξέταση, θα διενεργείται σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο, από αρ-
µόδια Επιτροπή, ή τον κτηνίατρο, ή τον ιατρό της εκάστοτε Μονάδας - Υπηρεσίας. 
Τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία του προµηθευτή, ή αντιπροσώπου του, ο 
οποίος θα  υπογράφει και το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας και θα αναγρά-
φει ολογράφως το ονοµατεπώνυµο του, καθώς και την ιδιότητα του, όταν πρό-
κειται για αντιπρόσωπο. 
 
 4. Η αξία των λαµβανοµένων δειγµάτων και των εργαστηριακών εξετά-
σεων βαρύνει τον προµηθευτή. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον δεν εξοφλού-
νται εντός µηνός από ειδοποίησης του προµηθευτή, δύνανται να εισπραχθούν είτε 
συµψηφιστικά από ότι έχει να λάβει ο προµηθευτής, είτε από την εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης, είτε να εισπραχθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κώδικα είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
 
 5. Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων: 
 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εφαρµογής της σύµβασης του προµη-
θευτού, σε όλα τα είδη που παραλαµβάνονται. 
 
  β. Εκτάκτως, κατά την κρίση των υγειονοµικών οργάνων, στην έδρα 
της Μονάδας ή στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή. 
 
 6. Είδη ελέγχων: 
 
  α. Μακροσκοπικός - οργανοληπτικός έλεγχος: Οι διαπιστούµενες 
µακροσκοπικά εκτροπές, δίνουν στην Υπηρεσία το δικαίωµα της απορρίψεως και 
µη παραλαβής των προϊόντων, χωρίς να απαιτείται περεταίρω εργαστηριακός 
έλεγχος. 
 
  β. Εργαστηριακός έλεγχος: Εφαρµόζεται µε σκοπό τη διαπίστωση 
της καλής ποιότητας και της τήρησης των απαιτήσεων των προδιαγραφών, σε 
προϊόντα τα οποία µακροσκοπικά τουλάχιστον εµφανίζονται κανονικά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση εφαρµογής εργαστηριακού ελέγχου είναι η λήψη δειγµάτων και η 
αποστολή τους στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. Οι πρα-
γµατοποιούµενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι Μικροβιολογικές και Χηµικές κατά 
περίπτωση. 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. 
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  γ. Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις: 
 
   (1) Όταν γίνεται δειγµατοληψία πρέπει στο πρωτόκολλο δειγµα-
τοληψίας που συντάσσεται, ο κάτοχος του δείγµατος να δηλώνει εγγράφως αν 
επιθυµεί η κατ' έφεση εξέταση του δεύτερου δείγµατος να γίνει παρουσία νόµιµου 
επιστηµονικού εκπροσώπου του προµηθευτή, οπότε αναγράφεται συγχρόνως το 
ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνσή του ή αν επιθυµεί να γίνει η έφεση χωρίς την 
παρουσία ιδιώτη χηµικού ή ότι δεν επιθυµεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση 
που δεν έγινε στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας καµία δήλωση, τότε ο κύριος του 
είδους, από τον οποίο ελήφθη το δείγµα, ή ο κάτοχός του, στερείται του δικαι-
ώµατος άσκησης έφεσης. 
 
   (2) Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων ή σοβα-
ρής υγειονοµικής παράβασης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών, 
ύστερα από εργαστηριακή εξέταση ή από διαπίστωση της αρµόδιας επιτροπής, 
τότε εφαρµόζονται αθροιστικά ή διαζευκτικά τα προβλεπόµενα από τους Γενικούς 
Όρους. 
 
 7. Τα αποτελέσµατα όλων γενικώς των εργαστηριακών εξετάσεων, τίθε-
νται υπόψη του Γ΄ΣΣ, για λήψη αποφάσεων και επιβολή ή µη κυρώσεων, 
προστίµων, εκπτώσεων κλπ. Η απόφαση της ∆ιοίκησης είναι οριστική και 
απαγορεύεται κατά νόµο να ανακληθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΛΗΡΩΜΗ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 1. Σε κάθε παράδοση, ο προµηθευτής θα εκδίδει τριπλότυπο δελτίο 
αποστολής, όπου θα αναγράφεται η ποσότητα του προϊόντος και η επωνυµία 
(είδος) του προϊόντος. 
 
 2. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνεται από το ΣΠ Θεσσαλονίκης, 
δύο (2) φορές το µήνα σύµφωνα µε τα τιµολόγια τα οποία θα προσκοµίζουν και 
στα οποία θα είναι καταχωρηµένες συγκεντρωτικά οι ποσότητες των παραδο-
θέντων ειδών, από τα δελτία αποστολής, µε βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
  α. Τιµολόγιο εξοφληµένο από τον προµηθευτή και θεωρηµένο από 
την Οικονοµική Εφορία. 
 
  β. Απόδειξη πληρωµής της εταιρείας 
 
  γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα της επιχείρησης. 
 
 2. Η εξόφληση θα γίνεται τοις µετρητοίς και θα παρακρατείται 4% για τον 
αναλογούντα φόρο εισοδήµατος (Ν. 2198/94). 
 
 3. Ο προµηθευτής θα προσέρχεται στο ΣΠ Θεσσαλονίκης για την πλη-
ρωµή του βάση των τιµολογίων στα οποία θα είναι καταχωρηµένες συγκεντρωτικά 
οι ποσότητες των παραδοθέντων ειδών από τα δελτία αποστολής. Μαζί µε τα 
τιµολόγια θα επισυνάπτονται και τα δελτία αποστολής. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟ∆Α 

 
 1. Τον προµηθευτή βαρύνουν: 
 
  α. Τα µεταφορικά - ζυγιστικά και λοιπά έξοδα, µέχρι την παράδοση 
των εφοδίων. 
 
  β. Η αξία των δειγµάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από την 
Υπηρεσία, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (άρθρο 214 του 
Ν.4412/2016). 
 
  γ. Οι νόµιµες κρατήσεις, καθώς και πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύν-
σεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
  δ. Η παρακράτηση του φόρου εισοδήµατος 4% (Ν. 2198/94). 
 
  ε. Πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 2. Η Υπηρεσία ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει, για µέτρα που τυχόν 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, για αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών 
(φόρων τελών κλπ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
 1. Σε περίπτωση παράβασης εκ µέρους του προµηθευτή, οποιουδήποτε 
από τους όρους της σύµβασης (καθυστερήσεις, άρνηση δειγµατοληψίας, ελ-
λείψεις, κακής ποιότητας προϊόντα κλπ), το Γ΄ΣΣ επιβάλλει κατά την κρίση 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 
σύµβασης, υπέρ του ΜΤΣ. 
 
 2. Η είσπραξη του προστίµου θα πραγµατοποιείται µε την παρακάτω 
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σειρά: 
 
  α. Απευθείας πληρωµή από τον προµηθευτή στη ∆ιαχείριση 
Χρηµατικού του ΚΤΣ Θεσσαλονίκης. 
 
  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. 
 
 3. 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. 
 
 4. Μετά την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου, το Γ΄ΣΣ µπορεί να ανα-
θέσει την προµήθεια στον επόµενο µειοδότη του διαγωνισµού ή σε άλλον προµη-
θευτή, 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. 
 
 5. 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. 
 
 6. Προσφυγή στην επιβολή κύρωσης µπορεί να υποβληθεί εντός 30 ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία που ο προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης του Γ΄ΣΣ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 205 του Ν.4412/16. 
 
 7. 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 παρά-
γραφος 2 του παρόντος άρθρου µέχρι και διακοπής της σύµβασης (προσωρινή ή 
οριστική). 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον προµηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 

ανωτέρα βία, λόγω της οποίας αδυνατεί να παραδώσει τα είδη µέσα στο 
συµβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προµηθευτή. Ως 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω: 
 
  α. Γενική ή µερική απεργία, που να συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του εργοστασίου ή του καταστήµατος του προµηθευτή.  
 
  β. Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή το κατάστηµα του προµηθευτή. 
 
  γ. Πληµµύρα ή σεισµός. 
 
  δ. Πόλεµος / Τροµοκρατική ενέργεια. 
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  ε. ∆ιακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, ή αποδειγµένη βλάβη των µη-
χανηµάτων που να επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 
 
  στ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου), ή εµπο-
ρικός αποκλεισµός εισαγωγής (embargo). 
 
 2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται άµεσα από τον 
προµηθευτή εγγράφως στο Γ΄ΣΣ και να βεβαιώνονται µε τα απαραίτητα αποδει-
κτικά στοιχεία (αρµόδιας αρχής), µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ Ε∆ 

 
 Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη συµ-
µετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση 
που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 και 91 του Ν.4412/16, ή είναι γνωστό στην 
αναθέτουσα αρχή µε άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 73 και 74 του N.4412/16. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 1. Ο προµηθευτής κατάθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης µε αριθµό ........................., ύψους .................................... ευρώ, της 
Τραπέζης .................................... αφού παρέλαβε την εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής του στο διαγωνισµό. 
 
 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί µέσα σε τριάντα 
(30) ηµέρες από την εκπλήρωση κάθε συµβατικής υποχρέωσης του προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
τροποποιήσεις δεν αντίκεινται στην κείµενη νοµοθεσία. Λοιπά όπως καθορίζονται 
στην κείµενη νοµοθεσία. 
 
 2. Απαγορεύεται στον προµηθευτή, η εκχώρηση δικαιωµάτων ή/και 
υποχρεώσεών του, συνολικά ή µερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 3. Τα δικαιώµατα της Υπηρεσίας, λόγω µη εφαρµογής όρων συµφωνιών 
και συµβάσεων, εισπράττονται από όσα ο προµηθευτής έχει να λαµβάνει από το 
δηµόσιο και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
 4. Το κείµενο κάθε σύµβασης που θα υπογραφεί, κατισχύει κάθε άλλου 
κειµένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση 
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κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
 5. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που 
θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις φόρων, τελών κλπ και δεν 
αποδέχεται καµία επίδραση στην ποιότητα, τιµή και στον χρόνο παράδοσης των 
ειδών. 
 
 6. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, να ελέγχει τα παραστατικά µετα-
φοράς των εµπορευµάτων, που διακινούνται/παράγονται εκτός ν. Λήµνου, προκει-
µένου να αποδεικνύεται η προέλευσή τους. 
 
 7. Κάθε διαφορά για την ερµηνεία και την εκτέλεση των συµβάσεων 
λύνεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προ-
σφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής που διεξάγεται ο διαγωνισµός, µε 
εφαρµογή του Ελληνικού ∆ικαίου. 
 
 8. Η παρούσα σύµβαση και όλες οι λεπτοµέρειες για την εκτέλεση της 
προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις των Ν.2362/95 (όπως αυτός 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/10 και το Ν.4270/14), Ν.3886/10 (όπως αυτός 
τροποποιήθηκε µε το Ν.4055/12), το Ν.4412/2016, καθώς και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 
 9. Υπεύθυνοι για τη σωστή µεταφορά των προϊόντων στις Μονάδες, θα 
είναι οι εγγράφως εξουσιοδοτηµένοι από τον προµηθευτή οδηγοί, οι οποίοι θα 
παρευρίσκονται στις εκάστοτε δειγµατοληψίες για µακροσκοπικό - υγειονοµικό 
έλεγχο. Οι οδηγοί θα λειτουργούν και ως αντιπρόσωποι της εταιρείας, υπογρά-
φοντας όπου απαιτείται στα πρωτόκολα δειγµατοληψίας. Ως αντιπρόσωποι της 
εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω: 
 
  α. .......................................................................... (αριθµός δελτίου 
ταυτότητας...........................................). 
 
  β. .......................................................................... (αριθµός δελτίου 
ταυτότητας...........................................). 
 
 10. Ο προµηθευτής είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για κάθε ατύχηµα που ενδέχεται να συµβεί στο εισερχόµενο σε 
στρατιωτική Μονάδα - Υπηρεσία προσωπικό του. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως ότι: 
 
  α. ∆εν θα έχει ουδεµία εργασιακή, οικονοµική, ασφαλιστική ή οποια-
σδήποτε άλλης µορφής εξάρτηση από το Γ΄ΣΣ. 
 
  β. Θα τηρεί την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια των 
εργαζοµένων. 
 
 11. Ο µειοδότης προµηθευτής (ανάδοχος), καθ' όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες (σχετικά µε τη θέση – δύναµη των Μονάδων κλπ) που περιέρχονται 
σε αυτόν ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει. Η υποχρέωση αυτή 
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καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου. 
 
 12. Επιπλέον, σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχηµα από υπαιτιότητα 
(ακόµη και ελαφρά αµέλεια) του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ο προµηθευτής 
ευθύνεται απεριόριστα. 
 
 13. Ο προµηθευτής ευθύνεται για την έγκαιρη αντικατάσταση της ποσότη-
τας ειδών παγωτών που θα καταστραφεί κατά τη µεταφορά ή που θα αλλοιωθεί 
πριν από πώληση τους ή που θα λήξει το όριο εγγύησης συντήρησης. 
 
 14. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση παραλαβής των αδιαθέτων πα-
γωτών µε τη λήξη της καλοκαιρινής περιόδου και την οικονοµική τακτοποίηση 
τυχόν διαφορών. 
 
 15. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση να αντικαθιστά τα παγωτά τα 
οποία έχουν υποστεί αλλοίωση λόγω διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος και αφού 
προηγουµένως ειδοποιηθεί έγκαιρα από τους διαχειριστές των ΚΨΜ, ΣΠ 
Θεσσαλονίκης και των  λοιπών Στρατιωτικών Εκµεταλλεύσεων  για τη διακοπή. 
 
 16. Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίζει στις καταναλώτριες 
Μονάδες,  εικονογραφηµένους καταλόγους. 
 
 17. Η συντήρηση – αντικατάσταση των ψυγείων διάθεσης των παγωτών 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη τον προµηθευτών 
 
 Μετά τη συναποδοχή και απόλυτη συµφωνία επί όλων των 
αναγραφοµένων όρων, και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα αναγρα-
φόµενα, υπογράφεται η παρούσα σύµβαση σε τρία (3) αντίτυπα (από ένα για το 
Γ΄ΣΣ, το ΣΠ Θεσσαλονίκης και ανάδοχο προµηθευτή), όπως παρακάτω: 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για την Αναθέτουσα Αρχή  Για τον Προµηθευτή 
 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

Ταξίαρχος Αναστάσιος Σπανός  
Επιτελάρχης  

  

Ανχης (ΕΜ) Καραγιάννης Παναγιώτης 
         Τµχης  ∆Υ∆Μ/ΤΥ∆Μ 

 


