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ΠΡΟΣ: 32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
                Πίνακας Αποδεκτών 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΟΙΝ.:                 Τηλεφ. (Εσωτ.) 6469 
 Φ.600/30/3175 
 Σ.352 
 Βόλος, 25 Ioυλ 19 
 Συν: Υπ’ Αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη 
 
ΘΕΜΑ:   Διαγωνισμοί – Συμβάσεις 
 
ΣΧΕΤ :   α. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 
              β. ΝΑΑ/10 05:43 ΙΟΥΛ 19/32 ΤΑΞΠΖΝ/4ο ΕΓ/3 
              γ. ΝΑΑ/11 05:39 ΙΟΥΛ 19/ΣΠ Βόλου  
              δ. Φ.600.163/18/11065/Σ.2242/16 Ιουλ19/32 ΤΑΞΠΖΝ/4ο ΕΓ 
 
         1.  Σας γνωρίζουμε ότι, η Ταξιαρχία σύμφωνα µε τα καθοριζόμενα στα σχετι-
κά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  τυροκο-
μικών ειδών (με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής), για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. Μα-
γνησίας, με υποβολή έγγραφων προσφορών. 
          2.  Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 
01/2019 διακήρυξη και παρακαλούμε: 

α. Τα Επιμελητήρια όπως μεριμνήσουν, ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή στο διαγω-
νισμό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης προκήρυξης στους πίνακες 
ανακοινώσεών τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών στη διεύ-
θυνσή µας (32 ΛΜΧ, Στρατόπεδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», Ν.Ιωνία, Βόλος, 
ΣΤΓ 930,2421086611). 

β. Την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας (Τμήμα Εμπορίου), για 
την ανάρτηση της συνημμένης διακήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων και την 
αποστολή σε μας του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης. 

γ. Τους Δήμους Λάρισας, Βόλου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, όπως 
αναρτήσουν τη συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την 
ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

δ.        Το ΣΠ Βόλου, όπως ενημερώσει τους εσωτερικούς συνεργάτες 
προμήθειας τυροκομικών ειδών, για την δυνατότητα που έχουν να λάβουν μέρος 
στον διαγωνισμό, καθώς μετά την κατακυρωτική απόφαση θα διακοπεί η μέχρι τώ-
ρα συνεργασία τους με το ΣΠ Βόλου ως εσωτερικοί συνεργάτες. 

3. Ο 32 ΛΜΧ, να συγκροτήσει την επιτροπή διενέργειας και να προβεί έγκαι-
ρα στη διενέργεια του υπόψη διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ημερομηνίες που 
καθορίζονται στην διακήρυξη αυτού. 
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           4. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Χούσος Δημήτριος, Επιτελής 32 
ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ, τηλ: 2421086611. 

 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΣΠ ΒΟΛΟΥ 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας/Τμήμα Εμπορίου 
anapt.magn@thessaly.gov.gr 
Επιμελητήριο Ν. Μαγνησίας, Δημητριάδος 176,Βόλος,ΤΚ 38221 
info@c-magnesia.gr, τηλ: 2421094700, fax: 2421031211 
Επιμελητήριο Ν. Λάρισας, Παπακυριαζή 44, Λάρισα, ΤΚ 41222 
info@larisa-chamber.gr, τηλ: 2410255388, fax: 2410257522 
Επιμελητήριο Ν. Τρικάλων, Βενιζέλου 1, Τρίκαλα, ΤΚ 42100 
info@trikala-chamber.gr, τηλ: 2431024989, fax: 2431079738 
Επιμελητήριο Ν. Καρδίτσας, Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Καρδίτσα, ΤΚ 43100 
info@karditsacci.gr, τηλ: 2441022301, fax: 2441022238 
Δήμος Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38221 
dimosvolou@gmail.com 
Δήμος Λάρισας, Ίωνος Δραγούμη 1, ΤΚ 41222 
protokolo@larissa-dimos.gr 
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, ΤΚ 42100 
webpress@trikalacity.gr 
Δήμος Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, ΤΚ 43131 
municipality@dimoskarditsas.gov.gr 
ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡ. ΕΠΕ 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
Ι ΜΠ/4ο ΕΓ  
32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4Ο ΕΓ-ΔΟΙ 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών της 32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
 

32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Υπ’ Αριθμ. 1/2019 
 
           1. Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 09 Σεπ 19 και ώρα 10:00, θα διενεργη-
θεί στο 32 ΛΜΧ συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια  τυροκομικών ειδών 
(με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά ανά είδος, μόνο βάσει τιμής), για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. Μα-
γνησίας, με υποβολή έγγραφων προσφορών, μετά από έγγραφη πρόσκληση τριών 
τουλάχιστον προμηθευτών και δημοσίευση απλοποιημένης προκήρυξης, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του (α) σχετικού. 

 2. Η τελική επιλογή του προμηθευτή (μειοδότη/αναδόχου) θα γίνει με κριτή-
ριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή/ ανά είδος, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ει-
δικούς Όρους των Παραρτημάτων «Α», «Β» και «Γ» του παρόντος. 

3. Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την οικονομική προ-
σφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά), με τη διαδικα-
σία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του εν λόγω διαγωνι-
σμού στο 32 ΛΜΧ, Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ»,Νέα Ιωνία, Βόλος, 
ΣΤΓ 930,(2421086611) μέχρι 26 Αυγ 19 και ώρα 10:00. Έλεγχος των δικαιολογη-
τικών την 09 Σεπ 19 και ώρα 10:00 στο 32 ΛΜΧ. Αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς την 09 Σεπ 19 και ώρα 11:00, στο 32 ΛΜΧ. 

4. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια 
εβδομήντα τρία ευρώ (44.773,00€) (χωρίς Φ.Π.Α.). Το παραπάνω ύψος δαπάνης 
έχει υπολογιστεί για την κάλυψη χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, με δυ-
νατότητα παράτασης για δύο (2) εξάμηνα  επιπλέον μονομερώς από την Υπηρεσία. 

5. Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι του διαγωνισμού, όπως στα Παραρτήματα «Α» 
και «Β». 

6. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Χούσος Δημήτριος, Επιτελής 32 ΤΑΞ 
ΠΖΝ/4ο ΕΓ, τηλ: 2421086611. 

 

                                                                  Από τη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Γενικοί Όροι 
«Β» Ειδικοί Όροι 
«Γ» Υπόδειγμα Σύμβασης 
«Δ»Έντυπο ΤΕΥΔ 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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                    32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
                    4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
                    25 Ioυλ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ        ∆ΓΗ  
Φ.600/30/3175/Σ.352 
                                                      ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Άρθρο 1ο 
Δικαιούμενοι Συμμετοχής 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία, έχουν: 

  α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά). 

  β. Οι συνεταιρισμοί. 

  γ.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  

 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύμβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία, για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Η ένωση προμηθευτών, υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται, η έκταση και το είδος της συμμετοχής, του κάθε μέλους της 
ένωσης προμηθευτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16. 
                                                            Άρθρο 2ο 

               Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 
1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόμενους, στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι 
την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε 
δύο αντίγραφα. Όλα τα αντίγραφα που περιλαμβάνονται στην προσφορά και 
έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

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

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί  την  
προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διαδικτυακής ανάρτησης. 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 
την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 
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α. Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, 
με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τοποθετούνται η εγγύηση συμμετοχής, το 
ΤΕΥΔ και όλα τα επιπρόσθετα ζητούμενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία. 

β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά-
ζητούμενα από τους γενικούς και ειδικούς όρους και από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Στην περίπτωση που 
το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις, από αυτά 
που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας, αυτές πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρονται με λεπτομέρειες στην προσφορά των προμηθευτών. 

γ. Tα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης, μέσα στον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

4. Δεν απαιτείται κατάθεση δείγματος. 

5. Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής  προσφοράς, 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

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

7. Οι προσφορές πρέπει: 

α. Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή 
υστερόγραφα, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές, συντμήσεις, προσθήκες, 
διορθώσεις κ.ά., που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την 
ταυτότητα των προμηθευτών. 

β. Να αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή, καθαρά, ολογράφως 
και αριθμητικά. 

γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 

8. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων αν 
απαιτηθούν, βαρύνουν την Υπηρεσία (άρθρο 77 Ν.4270/14). 
 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 
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για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους ειδικούς όρους και κατ΄ ελάχιστο μέχρι 
την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, καθώς και για τον χρόνο που 
αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω 
αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
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 διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή 
βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της 
Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 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: 

  α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

  β. Κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη 
διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

Άρθρο 4ο 

Αντιπροσφορές 
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία. 

Άρθρο 5ο 

Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό, πρέπει να προσκομίσουν, στο φάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση : 
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α.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό : 933,07€ 

β.  Το έντυπο ΤΕΥΔ, όπως το Παράρτημα «Δ» της παρούσας 
συμπληρωμένο. 

γ.   Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
και των τεχνικών προδιαγραφών όπως και των διατάξεων που διέπουν τους 
δημόσιους διαγωνισμούς και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και 
ανεπιφύλακτα.  

 2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα στοιχεία του εντύπου ΤΕΥΔ παρέχονται για κάθε μέλος που 
συμμετέχει στην Κοινοπραξία ή την Ένωση. 

 3. Επί των ανωτέρω (χρησιμοποίηση υπεργολάβων) έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στον 
φάκελο (δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά) της σχετικής έγγραφης 
δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση 
του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους ενώ η μη έγκαιρη και προσήκουσα 
υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του υποψήφιου 
προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων του Ν.4412/16. 

4. Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν επίσης, μαζί με την 
προσφορά τους, παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.  

Άρθρο 6ο 

Καταγωγή των Προσφερομένων Υλικών 

Ελληνικής προέλευσης και Ε.Ε. 

Άρθρο 7ο 

Προσφερόμενες Τιμές 

1. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές 
που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο 
νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και 
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε 
ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη 
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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 5. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή ανά 
είδος. 

 

 

Άρθρο 8ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 

1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

2. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των 
προσφορών που κατατέθηκαν. 

3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται από την επιτροπή, η πρώτη και η τελευταία 
σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική 
προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση ή 
ανάλογη επισήμανση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά, εφόσον η 
Υπηρεσία διαθέτει κατάλληλο προς τούτο μηχάνημα, άλλως μονογράφονται. 
Επισημαίνεται ότι στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο 
τον φάκελο στον οποίο περιέχεται. Επειδή ορισμένες φορές λόγω μεγέθους των 
οικονομικών προσφορών η διάτρηση δεν είναι εφικτή, οι φάκελοι μονογράφονται 
από την αρμόδια επιτροπή και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο πρακτικό αποσφράγισης. 

β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά μετά την διάτρηση / επισήμανση τους μονογράφονται, 
τίθεται σφραγίδα από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι 
μαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή 
και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην 
Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα 
ορισθεί αρμοδίως. 

                      γ. Η διάτρηση / επισήμανση δύναται να περιλαμβάνει τον αριθμό 
της διαδικασίας, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής της και την ημερομηνία 
αποσφράγισης και παραλαβής των προσφορών των διαγωνισμών π.χ 295 9-21-
04-74. 

                      δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, και μόνο για τους 
προμηθευτές που κρίθηκαν παραδεκτοί στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 
της 1ης φάσης. 



 Α-6 

                      ε. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 

          4. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να  παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των προσφορών αυτών, καθώς επίσης και των 
τιμών που προσφέρθηκαν. Το παραπάνω δικαίωμα δύναται να εξασκηθεί μέχρι 
την επομένη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας της αποσφράγισης των προσφορών 
για την άσκηση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών. 

          5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη, το 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης 
στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 11 του 
παρόντος, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι 
δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών μειοδότη, λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα της 
διενέργειας της αποσφράγισης τους. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

Άρθρο 9ο 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης 

          1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή 
υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και οι Ειδικοί Όροι της 
διαδικασίας. Η τελική επιλογή του προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, κατά 
περίπτωση, γίνεται τελικά, εκ των οικονομικών φορέων  των οποίων οι προσφορές 
έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 
διαδικασίας. Σημειώνεται ότι απαιτείται χρηματοδοτική, οικονομική και παραγωγική 
– εμπορική επάρκεια των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό (ΤΕΥΔ). 

          2. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη προσφορά, 
δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στους Eιδικούς Όρους, κατά 
περίπτωση, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως 
επόμενη πλέον χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει 
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά 
τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 
πλέον χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές 
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. 

         3. Όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 
δηλώσεις στο ΤΕΥΔ ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα 
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 11 του 
παρόντος και στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού, κατά περίπτωση, καταπίπτει 
υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του 
Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα  υποβληθέντα 
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δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα 
ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του 
Ν.4412/16  και εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 

 

 

 

Άρθρο 10ο 

Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη (έως +15%) ή μικρότερη (έως -50%) 
ποσότητα, συμπληρωματικά όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους, μεταξύ 
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, είτε την ματαίωση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Αναλυτικά όπως περιγράφεται στην κείμενη 
νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

Άρθρο 11ο 

Δικαιολογητικά Μειοδότη 

            1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/98 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθώς και τα εξής έγγραφα 
και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 5 του παρόντος: 

                       α. Οι Έλληνες πολίτες: 

                             (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : 
 

    (α) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του 
ΠΔ 60/2007, δηλαδή : 

     1/ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

     2/ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
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     3/ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

     4/ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Ν.3691/2008, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

    (β) Παράβαση των διατάξεων του Αγορανομικού 
Κώδικα, αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

    (γ) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του ΠΔ 
118/2007).    

                            (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

                            (3) 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.  

                   β.      Οι αλλοδαποί: 

                            (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου 
εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 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 περίπτωσης 
παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 

                            (2)          Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν  σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 1α(2) του παρόντος άρθρου  
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρ. 1α(3) του παρόντος άρθρου. 

                           (3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας  
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα 
μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την  ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν  να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 (4)  Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην 
επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 
παρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, από τον ανάδοχο, με την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
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επιχείρησή του (συμπεριλαμβανομένου και του ΔΣ). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 

                   γ.       Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

                            (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 1α και 1β του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 

                            (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/90 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά  νομικά πρόσωπα). 

                            (3) Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει 
να προσκομίζουν: 

                                            (α) Για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος 
άρθρου. 

                                            (β) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, 
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και 
τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

                            (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα 
προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της παρ. 1γ(2) του παρόντος 
άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις   
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από  το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας 
στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

                δ.       Οι Συνεταιρισμοί: 
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                            (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του 
τελευταίου 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 
Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα  αδικήματα της παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 

                                (2) Τα δικαιολογητικά των παρ. 1α(2) και 1α(3), του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της παρ. 
1β(2) του παρόντος άρθρου, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 
αντίστοιχα,  και της παρ. 1γ(2) του παρόντος άρθρου. 

                                (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

                       ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

                                 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

            2. Επιπρόσθετα επίσημα έγγραφα ή υπεύθυνες δηλώσεις, που 
αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στο ΤΕΥΔ, το οποίο και συμπλήρωσε ο μειοδότης 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

            3.      Εάν σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι, 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά του παρόντος άρθρου, ή 
δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου 
προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε 
ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην 
οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής 

           3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή 
από τον διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Ανάθεσης 
           1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 

                       α. Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι τιμές. 

                       β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

                       γ. Τη συμφωνία της κατακύρωσης και της ανάθεσης με τους 
όρους της διαδικασίας και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που 
έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 

                       δ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
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           2. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η 
προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήματος που 
ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

 
Άρθρο 13ο 

Εγγυήσεις 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά 

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

2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .  

3.      Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το 
συνημμένο υπόδειγμα (Προσθήκη «1») και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) 
στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον 
δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά 
την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης. 

4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της 
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «2»). 

5. Σε περίπτωση που με την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζεται 
και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. 

            6. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι 
επιστροφής τους στην Τράπεζα. 

7. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. 
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 8. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 

 9. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα 
συνημμένα υποδείγματα του παρόντος Παραρτήματος (Προσθήκες «1/Α», «2/Α» 
και «3/Α»).  

 10. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο 
κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης 
των προϊόντων. 

11. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 
 

Άρθρο 14ο 

Κρατήσεις - Έξοδα 
1. Οι κρατήσεις και λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή, 

καθορίζονται επακριβώς στους ειδικούς όρους του διαγωνισμού. 

2. Από τον προμηθευτή θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε 
ποσοστό 4%, επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία των 
παρεχόμενων ειδών. 

3. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 15ο 
Χρόνος – Τόπος Παράδοσης Υπηρεσιών  

 
Στρατιωτικό Πρατήριο Βόλου. 

 
Άρθρο 16ο 

Παραλαβή Υπηρεσιών  
1. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών και  
τους Ειδικούς Όρους (δειγματοληψία, διενεργούμενοι έλεγχοι κτλ.), με σύνταξη 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του 
προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυμεί. Η επιτροπή 
παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο 
Φορέα. 

2. Η επιτροπή παραλαβής - ελέγχου της Υπηρεσίας, δύναται να ζητήσει 
περαιτέρω εξετάσεις σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και οι οποίες βαρύνουν τον 
προμηθευτή.  

3. Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά 
την καταβολή του αντιτίμου αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης μερικών εξ 
αυτών, τότε το κόστος εκτέλεσης αυτών σε άλλους  προβλεπόμενους φορείς θα 
βαρύνει τον προμηθευτή (ΦΕΚ 488/Β’/21-5-98, ΦΕΚ 161/Β’/14-2-02 και ΦΕΚ 
131/Β’/7-2-03). 
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Άρθρο 17ο 

Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία 
που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε 
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του 
αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό υλικό, στον 
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή 
υπηρεσιών. 

3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση του αρμόδιου 
Υπουργού ή του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αφού πρώτα κληθεί για παροχή εξηγήσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16. 

4. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή τα συμβατικά είδη δεν 
φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σαφώς θα 
προσδιορισθούν στη σύμβαση και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 

(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή 
των εργασιών του προσωπικού της εταιρείας. 

(2) Πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 
προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη. 

(3) Πλημμύρα. 

(4) Σεισμός. 

(5) Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια. 

(6) Διακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη 
στα  μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από προμηθευτή πρώτων 
υλών. 

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς 
δικτύου). 

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO). 
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5. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παραδώσει όλη την 
ποσότητα ή μέρος του υλικού που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες 
που καθορίζονται από την παρούσα σύμβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα 
αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας του 
υλικού και μη αντικατάστασής της μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες ή σε 
περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, κηρύσσεται  
ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, κατά το Ν.4412/16. Η κήρυξη του 
προμηθευτή ως εκπτώτου έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:  

  α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

  β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, 
είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, 
είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του Ν.4412/16. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του 
δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση 
που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω 
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού 
γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές 
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από 
το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο 
εφαρμογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση 
πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

  δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της 
αξίας του υλικού για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα 
να παραδώσει το υλικό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στο Ν.4412/16. 

  ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε 
στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται 
να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Σε 
περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή 
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που 
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 6. Με τηv απόφαση κήρυξης του προμηθευτού εκπτώτου από τη 
σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του συμβατικού 
είδους  μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ 
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γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση 
απoρριφθέvτoς είδους γίνεται δεκτή.. 

            7. Κατά την υλοποίηση της σύμβασης, εκτός από τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής  ευθύνεται 
και για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί/προκύψει εις βάρος 
της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 8.  Επίσης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 
σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει  εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

 9.  Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών, η επιτροπή ελέγχου 
και παραλαβής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. 

 10.  Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν 
του εργολήπτη ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο εργολήπτης δεν καταθέσει 
το απαιτούμενο ποσό. 

 11.  Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 12. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτού με τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του Ν.4412/16. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο έχων την 
οικονομική εξουσία, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με 
άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 

 13.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4412/16, o 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Υπηρεσίας/Δημοσίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

  14. Η Αναθέτουσα Αρχή  έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον 
προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς 
να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το Ν.4412/16. 

 15. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως 
προβλέπονται στη σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες 
χωρίς μεταθέσεις. 

 16. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους 
επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών, από 
υπαιτιότητα του προμηθευτή. 

 17. Σε περίπτωση έκπτωσης του προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
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           18. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών 
ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών. 

Άρθρο 18ο 

Τρόπος Πληρωμής 

  1.    Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μέσω του ΣΠ ΒΟΛΟΥ/ΔΧΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ, εντός 45ημερών από την έκδοση τιμολογίων.   

2. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των 
τιμολογίων, βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις 
προμήθειες του Στρατού Ξηράς υπέρ ΜΤΣ 4,00%. 

Άρθρο 19ο 

1.    Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της 
διακήρυξης εάν απαιτηθεί βαρύνουν την Υπηρεσία. 

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

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

«1»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

«2»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600/30/3175/Σ.352 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                                     Ημερομηνία έκδοσης ………  
                         ΕΥΡΩ. …………………… 
  Προς: 32 ΛΜΧ……….. 
  (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……. 
 
 - Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και 
ολογράφως)…………………….………….υπέρ της εταιρείας 
…………………………………………………Δ/νση ………………………………… δια 
τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………………………για την προμήθεια …………………………………… 
σύμφωνα με την υπ. αρ.       /       Δ/ξή σας. 
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον 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 μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 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 αίτημα σας θα 
μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 
 -Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 
 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). 
I.  
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
Φ.600/30/3175/Σ.352 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                         Ημερομηνία έκδοσης   ………………
                        ΕΥΡΩ. …………………… 
 Προς: 
 32 ΛΜΧ 
 (Οδός-Αριθμός-Τηλ) 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) 
…………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  
της εταιρείας ………………………………………. 
Δ/νση…………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από 
αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 
προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ 
Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη 
τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 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 την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι 
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί 
μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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                                                                                        32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
                              4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
                              25 Ιουλ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ     ∆ΓΗ 
Φ.600/30/3175/Σ.352   
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

    1.  Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια τυροκομικών 
ειδών, όπως στην Προσθήκη "1" των παρόντων Ειδικών Όρων. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή το 
σύνολο των κατηγοριών του διαγωνισμού. 

      2. Ο παρακάτω πίνακας, καθορίζει τις βασικές διοικητικές λεπτομέρειες 
της διαδικασίας μέχρι και την σύναψη της σύμβασης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές 
ενσφράγιστες προσφορές. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή ανά 
είδος.  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η ανάδειξη μειοδότη θα γίνει βάσει των 
κριτηρίων που προβλέπονται στο 
Ν.4412/16 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 09 10:00 Σεπ 19 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32 ΛΜΧ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α. Ελληνικό τυρί «φέτα» ΠΟΠ 
β. Τυρί τύπου γκούντα 
γ. Κεφαλοτύρι Ελλην. προελεύσεως 
δ.Γραβιέρα Ελλην. Προελεύσεως 
ε. Παρμεζάνα Ελλην. Προελεύσεως 
στ. Κασέρι Ελλην. προελεύσεως 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15540000-5 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  44.773,00 € 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Κιλό (kg) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μη εκτιμώμενη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  12 ΜΗΝΕΣ + 2 ΕΞΑΜΗΝΑ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΠ ΒΟΛΟΥ 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι τιμές υπόκεινται 4% υπέρ του ΜΤΣ  

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωμή, παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος από την κείμενη 
νομοθεσία φόρος εισοδήματος.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ΚΗΜΔΗΣ) 

Πέμπτη  25 Ioυλ 19 
 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως 26 10:00 Αυγ 19 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

40 ημέρες (τουλάχιστον) μέχρι 
ολοκληρώσεως συμβατικών 
υποχρεώσεων 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 01 Οκτ 19 

 
        3. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών και η συνολική αξία της 
προμήθειας δεν δύνανται να υπολογισθούν με ακρίβεια. Η εκτιμώμενη δαπάνη 
χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ 
και πενήντα πέντε λεπτά (44.773,00€) περίπου. Το υπόψη ποσό έχει 
υπολογισθεί για προμήθεια όλων των ειδών του διαγωνισμού για 2 έτη (έχουν 
συμπεριληφθεί και 2 εξάμηνες παρατάσεις, παρότι η Υπηρεσία δεν 
υποχρεούται να παρατείνει τις συμβάσεις που θα συναφθούν).  
 
           4.    Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη  τιμή, σε κάθε είδος 
ξεχωριστά. (€/kg) 

 
ΑΡΘΡΟ 2   

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1.  Κατάθεση φακέλου συμμετοχής στο διαγωνισμό (με την οικονομική 
προσφορά τις τεχνικές προδιαγραφές και τα απαραίτητα δικαιολογητικά), με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του εν λόγω 
διαγωνισμού στο 32 ΛΜΧ, Στρατόπεδο «ΣΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ»,Νέα Ιωνία, 
Βόλος, ΣΤΓ 930,(2421086611) μέχρι 26 Αυγ 19 και ώρα 10:00. Έλεγχος των 
δικαιολογητικών την 09 Σεπ 19 και ώρα 10:00 στο 32 ΛΜΧ. Αποσφράγιση της 
οικονομικής προσφοράς την 09  Σεπ 19 και ώρα 11:00, στο 32 ΛΜΧ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 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 μετά από νεότερη δημοσίευση της διακήρυξης 
του διαγωνισμού, η οποία θα κοινοποιηθεί ιδιαίτερα σε όσους συμμετείχαν στον 
προηγούμενο διαγωνισμό. 

 
ΑΡΘΡΟ 4  

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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 Η/Οι σύμβαση/συμβάσεις που θα συναφθεί/ούν θα είναι χρονικής 
διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως και 
δύο (2) εξάμηνα μονομερώς από τη στρατιωτική Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και 
όρους.  

 
ΑΡΘΡΟ 5  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή το σύνολο 
των ειδών του διαγωνισμού. (€/kg) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6  
ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ 

 
 1. Η αξία της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (44.773,00€) (χωρίς 
Φ.Π.Α.), επιδεχόμενη αυξομείωσης, καθόσον εξαρτάται από παράγοντες που δεν 
δύνανται να προβλεφθούν, όπως τη ζήτηση, τις ανάγκες και την εκάστοτε 
τροφοδοτούμενη δύναμη των Μονάδων. 
 
 2. Τον/ους προμηθευτή/ές βαρύνουν: 
 
  α. Τα μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την 
παράδοση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων. 
 
  β. Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από τη 
στρατιωτική Υπηρεσία, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
  γ. Οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και πάσης φύσεως λοιπές 
επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
  δ.    Η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος 4% (Ν. 2198/94). 
   
 3. Η στρατιωτική Υπηρεσία επιφυλάσσεται για επιπλέον κρατήσεις που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, ή ενδέχεται να θεσπισθούν. Επίσης, 
ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν από 
οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (φόρων, τελών κλπ.) 
και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, την τιμή 
ή/και το χρόνο παράδοσης των ειδών.   
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
 1.  Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ για την παράδοση των ειδών σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική διαταγή της προμήθειας και στις 
συμβάσεις που θα υπογραφούν, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Βόλου, με βάση 
την παρακάτω διαδικασία: 
 
  α. Κάθε Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα - Υπηρεσία θα 
παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη, με βάση τα δελτία αποστολής που θα 
εκδίδουν, αναλυτικά κατά είδος, οι προμηθευτές. 
 
  β. Κάθε μήνα οι προμηθευτές θα εκδίδουν τιμολόγια στο όνομα του 
Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου για όλα τα δελτία αποστολής που έχουν εκδώσει 
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εντός του υπόψη μηνός, τα οποία και θα αναφέρονται στο αντίστοιχο 
τιμολόγιο, μαζί με την ονομασία των παραληπτριών Μονάδων - Ανεξάρτητων 
Υπομονάδων - Υπηρεσιών. Στα τιμολόγια θα περιλαμβάνονται όλα τα είδη των 
δελτίων αποστολής, εκτός των ειδών που ενδεχομένως θα έχουν επιστραφεί 
στους προμηθευτές. 
 
  γ. Τα τιμολόγια, με μέριμνα των προμηθευτών, θα παραδίδονται 
μέχρι την 5η του επόμενου μηνός στο Στρατιωτικό Πρατήριο Βόλου, από όπου θα 
εξοφλούνται, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοσή τους.  
 
 2. Τα εκδιδόμενα από τους προμηθευτές τιμολόγια θα είναι θεωρημένα 
από την κατά περίπτωση αρμόδια Οικονομική Εφορία. 
 
 3. Για κάθε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
 
  α. Απόδειξη πληρωμής της εταιρίας. 
 
  β. Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 
Ευρώ. 
 
  γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 
3.000 Ευρώ. 
 

ΑΡΘΡΟ 8  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

   
 1. Κάθε προμηθευτής, μεταξύ άλλων, υποχρεούται: 
 
  α. Να γνωστοποιήσει εγγράφως στη στρατιωτική Υπηρεσία, πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, τα στοιχεία των εξουσιοδοτημένων απ’ αυτόν οδηγών 
των μεταφορικών μέσων που θα διακινούν τα προϊόντα του στις Μονάδες - 
Ανεξάρτητες Υπομονάδες - Υπηρεσίες. Οι οδηγοί αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για τη 
σωστή μεταφορά των προϊόντων, θα παρευρίσκονται σε δειγματοληψίες για 
μακροσκοπικό - υγειονομικό έλεγχο και θα λειτουργούν ως αντιπρόσωποι της 
εταιρίας για την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας ή/και 
απόρριψης (όποτε ζητηθεί από Όργανα της στρατιωτικής Υπηρεσίας). 
 
  β. Να προσκομίσει, το αργότερο 5 ημέρες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης, σε κάθε στρατόπεδο - στρατιωτική εγκατάσταση που θα προμηθεύει, 2 
φωτογραφίες του ιδίου και κάθε εκπροσώπου του που θα εισέρχεται σ’ αυτά για τη 
μεταφορά προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους. Με το πέρας 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, τα δελτία πρέπει να επιστραφούν στο φορέα 
έκδοσής τους, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 
 
  γ. Να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη στρατιωτική 
Υπηρεσία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και διαδικασίες ελέγχου κατά την 
είσοδο, παραμονή και έξοδό του από τα στρατόπεδα - στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις.    
 
  δ. Να παραδίδει έγκαιρα στις Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - 
Υπηρεσίες, τις ποσότητες των ειδών που απαιτούνται για την κάλυψη των 
αναγκών τους, σύμφωνα με τις παραγγελίες τους. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης 
των αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις. 
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  ε. Να διευκολύνει τον έλεγχο από τα Όργανα της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας και τα εντεταλμένα κρατικά Όργανα, για διαπίστωση της 
ποιότητας, της ποσότητας και της προέλευσης των ειδών.  
 
 2. Η συσκευασία και η μεταφορά των ειδών θα πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις συμβάσεις που θα συναφθούν και την 
ισχύουσα νομοθεσία, με μέριμνα και δαπάνες των προμηθευτών.  
 
 3. Κάθε προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος (ποινικά 
και αστικά) για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε εισερχόμενο σε στρατόπεδο - 
στρατιωτική εγκατάσταση προσωπικό του. Για το λόγο αυτό υποχρεούται να 
ενημερώνει το προσωπικό του για την εργασιακή ασφάλεια. Επιπρόσθετα, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του ότι: 
 
  α. Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική ή άλλης 
μορφής εξάρτηση από τη στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
  β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 
 1. Οι Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - Υπηρεσίες διατηρούν το 
δικαίωμα επιλογής των ειδών της Προσθήκης «1» των παρόντων Ειδικών Όρων, 
σε ποσότητες ανάλογα με την προτίμηση και τις ανάγκες τους, χωρίς καμιά εκ των 
προτέρων δέσμευσή τους. Υποχρεούνται να παραγγέλνουν από την προηγουμένη 
της ημέρας παράδοσης (ή και νωρίτερα)  τις ποσότητες των διαφόρων ειδών που 
επιλέγουν, από τους προμηθευτές στους οποίους έχουν κατακυρωθεί. Στις 
παραγγελίες θα καθορίζεται χρόνος και τόπος παράδοσης (κατά κανόνα στην 
έδρα του  κάθε παραλήπτη, ή/και σε χώρους ασκήσεων).  
 
 2. Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει όλα τα είδη για τα 
οποία αναδείχτηκε μειοδότης, σύμφωνα με τις παραγγελίες (κατηγορία, είδος, 
ποσότητα κλπ) και τις υποδείξεις των αρμοδίων Οργάνων της στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, έως τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα, στους αιτηθέντες χώρους. 
Απαγορεύεται η διάθεση ειδών που δεν θα προβλέπονται στη σύμβαση.  
 
 3. Οι παραδόσεις, θα πραγματοποιούνται 1 ή 2 φορές ανά εβδομάδα, 
αναλόγως των αναγκών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων - Υπηρεσιών, 
εντός του ωραρίου εργασίας τους, σε ξεχωριστή συσκευασία κατά παραλήπτη, με 
μέριμνα των προμηθευτών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
πραγματοποιηθούν και περισσότερες από 2 παραδόσεις ανά εβδομάδα, ανάλογα 
με τις ανάγκες των παραληπτών.  
 
 4. Οι προμηθευτές θα μεταφέρουν τα είδη με τα οχήματα που θα 
αναφέρονται στα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Για τα οχήματα 
αυτά θα διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, τις οποίες θα έχουν προσκομίσει, με 
τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η 
στρατιωτική Υπηρεσία δύναται να αιτηθεί οποτεδήποτε την εκ νέου προσκόμιση 
των υπόψη αδειών και οι προμηθευτές υποχρεούνται να τις προσκομίσουν εντός 7 
ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Τα οχήματα θα εξασφαλίζουν τα 
προϊόντα από τις καιρικές συνθήκες και ρυπάνσεις. Οι χώροι αποθήκευσης τους 
θα είναι καθαροί και θα απολυμαίνονται περιοδικά. Η στρατιωτική Υπηρεσία έχει 
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το δικαίωμα να ελέγχει τα οχήματα και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τη 
σύμβαση με τον προμηθευτή, εφόσον αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις της.  
 
 5. Οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από την Επιτροπή παραλαβής 
που θα ορίζεται από κάθε Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα - Υπηρεσία, 
παρουσία του εκάστοτε προμηθευτή, ή νόμιμου εκπρόσωπού του.  
 
 6. Για κάθε παράδοση ειδών, ο προμηθευτής θα εκδίδει διπλότυπο δελτίο 
αποστολής, στο όνομα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου, θεωρημένο από την 
οικεία ΔΟΥ: 1 στέλεχος και 1 αντίτυπο που θα συνοδεύει τα είδη και θα 
παραδίδεται με αυτά στην παραλήπτρια Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα - 
Υπηρεσία. Στο δελτίο αποστολής θα περιγράφονται με λεπτομέρεια τα είδη και οι 
ποσότητες που προορίζονται για κάθε παραλήπτη. 
 
 7. Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας. Είδη που δεν 
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται. Σε αυτή την 
περίπτωση θα αποσύρονται αμέσως και θα αναπληρώνονται από τον προμηθευτή 
τους με άλλα κατάλληλα, χωρίς καμιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον, η 
Ταξιαρχία θα διατηρεί το δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες από τη 
σύμβαση ή/και τη νομοθεσία κυρώσεις. 
 
 8. Σε περίπτωση που προμηθευτής (με υπαιτιότητά του) αδυνατεί να 
εκτελέσει παραγγελία ή μέρος αυτής, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα 
ποσότητα ειδών, η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα 
αναγκαιούντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο. Στην προκειμένη περίπτωση η 
διαφορά τιμής θα καταλογίζεται στον προμηθευτή. Επιπλέον, η Ταξιαρχία διατηρεί 
το δικαίωμα να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 1. Οι χρησιμοποιούμενες από τους προμηθευτές εγκαταστάσεις πρέπει να 
είναι καθαρές και ευκατάστατες, να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και να 
λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
 2.  Η στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των 
εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων των προμηθευτών, σε οποιοδήποτε 
χρόνο. Δικαίωμα εφαρμογής των ελέγχων έχουν ο υπεύθυνος στρατιωτικός 
κτηνίατρος, οι ιατροί των Μονάδων, τα υπεύθυνα όργανα των Μονάδων, καθώς 
και τριμελείς Επιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τους Σχηματισμούς 
ή τις παραλαμβάνουσες Μονάδες - Υπηρεσίες. Στις εν λόγω Επιτροπές θα 
συμμετέχει ιατρός ή/και κτηνίατρος.  
  
 3. Ο ποιοτικός έλεγχος των προσφερομένων ειδών θα πραγματοποιείται 
με μακροσκοπική ή/και εργαστηριακή εξέτασή τους, σε οποιοδήποτε χρόνο και 
χώρο. Η δειγματοληψία θα διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή, ή κτηνίατρο, ή 
ιατρό της στρατιωτικής Υπηρεσίας, παρουσία του προμηθευτή, ή αντιπροσώπου 
του, ο οποίος θα  υπογράφει το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, αναγράφοντας 
ολογράφως το ονοματεπώνυμο του, καθώς και την ιδιότητα του, όταν πρόκειται 
για αντιπρόσωπο. Εφόσον ο προμηθευτής για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από ειδοποίησής του, η δειγματοληψία θα 
διενεργείται απουσία του, από την Επιτροπή παραλαβής ή/και τον κτηνίατρο (ή 
ιατρό) και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Αυτό θα υπογράφεται από την 
Επιτροπή, το Διοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδας και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό 
που εκτελεί την δειγματοληψία.  
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 4. Η αξία των λαμβανομένων δειγμάτων και των εργαστηριακών 
εξετάσεων θα βαρύνει τους προμηθευτές [Υ.Α. Φ.800/87/131377/Σ.1896 
(ΦΕΚ1401 Β’/6 Αυγ 07)]. Οι εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον δεν εξοφλούνται 
εντός μηνός από ειδοποίησης του εκάστοτε 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 των συμβάσεων, σε 
οποιοδήποτε είδος προσκομίζεται σε Μονάδα - Ανεξ. Υπομονάδα - Υπηρεσία. 
 
  β. Εκτάκτως, κατά την κρίση των υγειονομικών οργάνων, στην έδρα 
παραλήπτριας Μονάδας - Ανεξάρτητης Υπομονάδας - Υπηρεσίας ή στις 
εγκαταστάσεις των προμηθευτών. 
 
  γ. Οι παραλήπτριες Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - Υπηρεσίες 
δύνανται να εφαρμόζουν εκτάκτους ελέγχους δειγματοληψίας και χωρίς την 
παρουσία προμηθευτού ή αντιπροσώπου του, όταν διαπιστώνεται ότι ο υπόψη 
προμηθευτής κατ’ επανάληψη εκτελεί παραδόσεις σε ακατάλληλες ή μη 
προβλεπόμενες ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η δειγματοληψία θα διενεργείται 
υποχρεωτικά από τριμελή Επιτροπή, ένα μέλος της οποίας θα είναι κτηνίατρος, ή 
ιατρός. 
 
 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 περαιτέρω εργαστηριακός 
έλεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται ανώμαλες οσμές ή γεύσεις, καθώς επίσης και  
αντικανονικές συνθήκες μεταφοράς. 
 
  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 μόνο στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. 
 
  γ. Οι πραγματοποιούμενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι, κατά 
περίπτωση, μικροβιολογικές, χημικές και ιστολογικές. Η επιλογή του είδους των 
εργαστηριακών αναλύσεων που θα διενεργηθούν γίνεται από στρατιωτικό 
κτηνίατρο ή τα υγειονομικά όργανα της Μονάδος. Το είδος των αναλύσεων να 
αναγράφεται υποχρεωτικά και με σαφήνεια στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 
 
  δ. Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις:  Όταν γίνεται δειγματοληψία, 
ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να δηλώνει εγγράφως, στο 
πρωτόκολλο που συντάσσεται, εάν επιθυμεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέρου 
δείγματος να πραγματοποιηθεί παρουσία νόμιμου επιστημονικού εκπροσώπου 
του προμηθευτή, οπότε αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και στοιχεία 
επικοινωνίας, ή αν επιθυμεί να γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία ιδιώτη χημικού ή 
ότι δεν επιθυμεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έγινε στο 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας καμία δήλωση, τότε ο προμηθευτής στερείται του 
δικαιώματος άσκησης έφεσης. 



 Β-8 
 
 7. Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό έλεγχο 
κριθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή της, χωρίς 
καμιά επιβάρυνση της στρατιωτικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ διατηρεί 
το δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση και τη 
νομοθεσία κυρώσεις. 
 
 8. Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων ή σοβαρής 
υγειονομικής παράβασης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών 
(σύμφωνα με εργαστηριακή εξέταση, ή διαπίστωση αρμόδιας Επιτροπής), ο 
προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικασία και θα 
αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στις αρμόδιες υγειονομικές Υπηρεσίες του 
Δημοσίου για ενημέρωση. Επιπρόσθετα, η στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα εφαρμογής του άρθρου 9 των Γενικών Όρων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 1.   Να είναι άριστης ποιότητας, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής, ή 
από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 2. Να είναι καλά συντηρημένο, απαλλαγμένο από ρύπους, και να μην 
εμφανίζει ενδείξεις αλλοίωσης, μη φυσιολογικές οσμές και γενικώς να μην έχει 
υποστεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως επίσης και 
αλλοιώσεις που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη 
συντήρηση του προϊόντος. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 12   

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ  
  

1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ. 

 
2. Κάθε προμηθευτής στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια ή μέρος αυτής, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, ύψους 5% επί της εκτιμώμενης δαπάνης, χωρίς ΦΠΑ, 
για το σύνολο των ειδών που θα του κατακυρωθούν.  

 
3. Η μορφή και οι προϋποθέσεις για τις εγγυητικές επιστολές, καθώς και 

ο τρόπος κατάθεσής τους, καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του διαγωνισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τον 32 ΛΜΧ, ο οποίος διατηρεί 
το δικαίωμα για την ανάδειξη περισσοτέρων του ενός προμηθευτών, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ανάγκες της στρατιωτικής Υπηρεσίας. Για την υπογραφή σύμβασης/εων 
με τον/ους προμηθευτή/ές, στο όνομα του/ων οποίου/ων θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός, εξουσιοδοτείται ο Δκτης του 32 ΛΜΧ 
 

ΑΡΘΡΟ 14 
ΑΛΛΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 1. Στην οικονομική τους προσφορά οι προμηθευτές πρέπει να βεβαιώνουν 
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ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τα καθοριζόμενα στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού, καθώς και στο υπόδειγμα 
σύμβασης. 
 
 2. Προσφορές για προϊόντα πλέον των περιλαμβανομένων στην 
Προσθήκη «1», ή με προδιαγραφές διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται 
στους Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
 
 3. Ο 32 ΛΜΧ έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι 
υποχρεούνται να ανταποκριθούν άμεσα.  

 
 4. Κάθε προμηθευτής ευθύνεται (αστικά και ποινικά) για την ποιότητα και 
υγιεινή κατάσταση των ειδών που παραδίδει, καθώς και για κάθε περίπτωση που  
θα προκληθεί ατύχημα, από υπαιτιότητα (ακόμη και ελαφρά αμέλεια) του 
προσωπικού του. 
 
 5. Η στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή 
διακοπής των συμβάσεων οποτεδήποτε, μετά από 10ήμερη προειδοποίηση του 
συμβαλλόμενου προμηθευτή, εφόσον αυτή κρίνει ότι ο διαγωνισμός δεν απέδωσε 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα (τιμή - ποιότητα κλπ), ή για τους παρακάτω 
λόγους: 
 
  α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του 
προμηθευτή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του προμηθευτή στο 
Δημόσιο, Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Αυτό αποτελεί λόγο 
καταγγελίας και λύσης της σύμβασης. 

 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή. 
 
  δ. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της στρατιωτικής Υπηρεσίας ότι ο 
προμηθευτής έχει διαθέσει ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα. 
  
  ε. Εάν διαπιστωθεί, η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του 
υγειονομικού ελέγχου εκ μέρους του προμηθευτή. 
 
  στ. Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή μεταξύ Μονάδων - Ανεξάρτητων 
Υπομονάδων - Υπηρεσιών και του προμηθευτή θίγει τα συμφέροντα της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας ή/και παρεκκλίνει των τεθέντων στόχων του Δημοσίου. 
 
  ζ. Εάν δημοσιονομικοί λόγοι προκαλέσουν γενική πτώση τιμών των 
ειδών του διαγωνισμού και η διαφορά με τις κατακυρωθείσες τιμές ανέλθει σε 
ποσοστό πλέον του 10%. Στην περίπτωση αυτή, θα δίνεται το δικαίωμα στο 
συμβαλλόμενο προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τις εν λόγω τιμές, προκειμένου 
αυτές να εναρμονισθούν με τη γενική εικόνα της αγοράς. Σε περίπτωση άρνησής 
του, η Υπηρεσία θα διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη από το 
ελεύθερο εμπόριο. 
 
  η. Εάν διαπιστωθεί ότι είδη όμοια με τα κατακυρωθέντα πωλούνται 
από τον ίδιο προμηθευτή στο ελεύθερο εμπόριο σε χαμηλότερες τιμές με διαφορά 
τιμής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τις κατακυρωθείσες του ισχύοντος 
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή θα δίδεται το δικαίωμα στο συμβαλλόμενο 
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προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τις εν λόγω τιμές, προκειμένου αυτές να 
εναρμονισθούν με αυτές του εμπορίου. Σε περίπτωση άρνησής του, η στρατιωτική 
Υπηρεσία θα διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη από το ελεύθερο 
εμπόριο. 
 
 6. Σε περίπτωση διάλυσης του ΣΠ Βόλου, οι συμβάσεις θα λύονται 
μονομερώς από τη στρατιωτική Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται προειδοποίηση 
των προμηθευτών. Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής θα ειδοποιείται, 
προκειμένου να μην παραδώσει άλλα προϊόντα.  
 
   

 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Πίνακας Ειδών προς Προμήθεια. 
«2» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 
 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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  32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

  4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  25 Ιουλ 19 

        
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
Φ.600/30/ 3175/Σ.352   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΩΝ CPV ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ» ΠΟΠ 
2 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑ 
3 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
5 ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
6 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 15540000-5 

ΚΑΣΕΡΙ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
 
 
 
 
 
 
 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 

Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 
  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  





  32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
  4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  25 Ιουλ 19 

           
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»  
Φ.600/30/ 3175/Σ.352   
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 Ο υπογεγραμμένος ............................ (Ονοματεπώνυμο) του ...................... 
(Όνομα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός 
και αριθμός) τηλ. ............... , που εκπροσωπώ την ....................................... 
(Όνομα Εταιρίας),  σας γνωρίζω τα παρακάτω: 
 
 α. Λάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα τα 
καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού, καθώς  
και στο υπόδειγμα σύμβασης (Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» της Φ.600/ 13/ 
1701/ Σ.84/  28 Μαρ 17/32 ΛΜΧ/4ο Γρ).     
 
 β. Προσφέρουμε κατά είδος τις τιμές που αναγράφονται δίπλα στο κάθε 
ένα είδος όπως παρακάτω: 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΙΔΩΝ CPV ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ» ΠΟΠ 
2 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑ 
3 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
5 ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
6 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΔΗ 15540000-5 

ΚΑΣΕΡΙ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
 
 
 
                                          ………(Πόλη ή χωριό), ……………….2019 (ημερομηνία) 
 
 
 

-Ο- 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

 
Υπογραφή και  

τίθεται σφραγίδα της εταιρίας 
 
 
 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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                                                                                         32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

                                            4ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
                                                      25 Ιουλ19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ     ∆ΓΗ 
Φ.600/30/3175/Σ.352 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 1/2019 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

Άρθρο  1ο    : Αντικείμενο Σύμβασης –Τιμή – Χρονική Διάρκεια Αυτής   

Άρθρο  2ο    : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Άρθρο  3ο    : Έλεγχος Εργασιών – Παραλαβής Εργασίας – Απόρριψη Ερ-
γασίας 

Άρθρο  4ο    : Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου –– Εξαιρέσεις 

Άρθρο  5ο    : Κυρώσεις  

Άρθρο  6ο    : Πληρωμή – Δικαιολογητικά-Κρατήσεις 

Άρθρο  7ο    : Εγγυοδοσία-Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 

Άρθρο  8ο    : Θέση της Παρούσας Σύμβασης σε Ισχύ 

Άρθρο  9ο    : Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Άρθρο  10ο  : Τελικές Διατάξεις 

       
       
       
       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
               Βόλος, 01 Οκτ 19 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
 
          32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
          01 Oκτ 19 
   

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  1/2019 
 
 1. Αντικείμενο της σύμβασης: προμήθεια τυροκομικών ειδών, για τις ανά-
γκες των Μονάδων, Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών του Ν.Μαγνησίας. 
 
 2. Διαταγή κατακύρωσης του 1/2019 διαγωνισμού του 32 ΛΟΧΟΥ ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΥ: Φ.600/  
 
 3. Χρόνος και τόπος σύναψης της σύμβασης: .... ..του μηνός ................. 
του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας ..................... και ώρα …:…, στο γραφείο 
του Δκτη του 32 ΛΜΧ. 
 
 4.  Συμβαλλόμενοι: 
 
  α. ....................................................... Δκτης του 32 ΛΜΧ, ως εκπρό-
σωπος του ελληνικού Δημοσίου, που στο εξής θα ονομάζεται «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ». 
 

β. Ο .................................................................., ως εκπρόσωπος της 
εταιρίας ........................................................ δυνάμει του με αριθμ. Πρωτοκόλλου 
της .…………………./……………………../…………………………..πιστοποιητικού 
του......................................................επιμελητηρίου ……………………, που στο 
εξής θα ονομάζεται «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»  

 
5. Ο αγοραστής αναθέτει στον προμηθευτή την προμήθεια των ειδών του 

Παραρτήματος «Α», με τις έναντι αυτών αναγραφόμενες τιμές χωρίς ΦΠΑ. Ο προ-
μηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια των υπόψη ειδών, με τους ακόλουθους ό-
ρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Η σύμβαση ισχύει για το ΣΠ ΒΟΛΟΥ και  των Μονάδων - Ανεξάρτητων 
Υπομονάδων - Υπηρεσιών του Ν. Μαγνησίας, ανεξαρτήτως απόστασης από την 
έδρα ή τις αποθήκες του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καλύπτει 
πλήρως τις ανάγκες τους στα είδη που του έχουν κατακυρωθεί, σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας σύμβασης. 
  
 2. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι ενός (1) έτους, αρχομένης από 
…………………2017, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα έως και δύο 
(2) εξάμηνα μονομερώς από τη στρατιωτική Υπηρεσία, με τις ίδιες τιμές και όρους.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 1. Ο προμηθευτής, μεταξύ άλλων, υποχρεούται: 
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  α. Να διακινεί τα προϊόντα του στις Μονάδες - Ανεξάρτητες 
Υπομονάδες - Υπηρεσίες αποκλειστικά με τους εξουσιοδοτημένους απ’ αυτόν 
οδηγούς μεταφορικών μέσων, των οποίων τα στοιχεία έχει γνωστοποιήσει εγγρά-
φως στη στρατιωτική Υπηρεσία. Οι οδηγοί αυτοί θα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή 
μεταφορά των προϊόντων, θα παρευρίσκονται σε δειγματοληψίες για μακροσκοπι-
κό - υγειονομικό έλεγχο και θα λειτουργούν ως αντιπρόσωποι της εταιρίας για την 
υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας ή/και απόρριψης (όποτε 
ζητηθεί από Όργανα της στρατιωτικής Υπηρεσίας). 
 
  β. Να προσκομίσει, το αργότερο 5 ημέρες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης, σε κάθε στρατόπεδο - στρατιωτική εγκατάσταση που θα προμηθεύει, 2 
φωτογραφίες του ιδίου και κάθε εκπροσώπου του που θα εισέρχεται σ’ αυτά για τη 
μεταφορά προϊόντων, προκειμένου να εκδοθούν δελτία εισόδου τους. Με το πέρας 
των συμβατικών του υποχρεώσεων, τα δελτία πρέπει να επιστραφούν στο φορέα 
έκδοσής τους, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 
 
  γ. Να μεταφέρει τα προϊόντα εντός οχήματος, το οποίο θα διαθέτει 
την προβλεπόμενη άδεια, και θα έχει δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση της Προ-
σθήκης «5» των Γενικών Όρων του διενεργηθέντος διαγωνισμού.  
 
  δ. Να αποδέχεται τους προβλεπόμενους από τη στρατιωτική Υπηρε-
σία χρονικούς περιορισμούς (ωράριο) και διαδικασίες ελέγχου κατά την είσοδο, 
παραμονή και έξοδό του από τα στρατόπεδα - στρατιωτικές εγκαταστάσεις.  
  
  ε. Να παραδίδει έγκαιρα στις Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - 
Υπηρεσίες, τις ποσότητες των ειδών που απαιτούνται για την κάλυψη των ανα-
γκών τους, σύμφωνα με τις παραγγελίες τους. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των 
αναγκών, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις. 
 
  στ. Να διευκολύνει τον έλεγχο από τα Όργανα της στρατιωτικής Υπη-
ρεσίας και τα εντεταλμένα κρατικά Όργανα, για διαπίστωση της ποιότητας, της 
ποσότητας και της προέλευσης των ειδών. 
 
 2. Η συσκευασία και η μεταφορά των ειδών θα πραγματοποιούνται σύμ-
φωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση και την ισχύουσα νομοθεσία, 
με μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή.  
 
 3. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος (ποινικά και 
αστικά) για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε εισερχόμενο σε στρατόπεδο - στρα-
τιωτική εγκατάσταση προσωπικό του. Για το λόγο αυτό υποχρεούται να ενημερώ-
νει το προσωπικό του για την εργασιακή ασφάλεια. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί εγγράφως στο προσωπικό του ότι: 
 
  α. Δεν θα έχει ουδεμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική ή άλλης 
μορφής εξάρτηση από τη στρατιωτική Υπηρεσία. 
 
  β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των ερ-
γαζομένων. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
 

 1. Οι Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - Υπηρεσίες διατηρούν το δι-
καίωμα επιλογής των ειδών του Παραρτήματος «Α» της παρούσας σύμβασης, σε 
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ποσότητες ανάλογα με την προτίμηση και τις ανάγκες τους, χωρίς καμιά εκ 
των προτέρων δέσμευσή τους. Υποχρεούνται να παραγγέλνουν από την προη-
γουμένη της ημέρας παράδοσης (ή και νωρίτερα)  τις ποσότητες των διαφόρων 
ειδών που επιλέγουν, από τον προμηθευτή. Στις παραγγελίες θα καθορίζεται χρό-
νος και τόπος παράδοσης (κατά κανόνα στην έδρα του  κάθε παραλήπτη, ή/και σε 
χώρους ασκήσεων).  
 
 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει όλα τα είδη για τα οποία 
αναδείχτηκε μειοδότης, σύμφωνα με τις παραγγελίες (κατηγορία, είδος, ποσότη-
τα κλπ) και τις υποδείξεις των αρμοδίων Οργάνων της στρατιωτικής Υπηρεσίας, 
έως τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα, στους αιτηθέντες χώρους. Απαγορεύεται η 
διάθεση ειδών που δεν θα προβλέπονται στη σύμβαση.  
 
 3. Οι παραδόσεις, θα πραγματοποιούνται 1 ή 2 φορές ανά εβδομάδα, α-
ναλόγως των αναγκών των Μονάδων - Ανεξαρτήτων Υπομονάδων - Υπηρεσιών, 
εντός του ωραρίου εργασίας τους, σε ξεχωριστή συσκευασία κατά παραλήπτη, με 
μέριμνα του προμηθευτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνονται και 
περισσότερες από 2 παραδόσεις ανά εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες των πα-
ραληπτών.  
 
 4. Ο προμηθευτής θα μεταφέρει τα οχήματα, τα οποία αναφέρονται στα 
δικαιολογητικά συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Για τα οχήματα αυτά διαθέτει τις 
προβλεπόμενες άδειες, τις οποίες έχει ήδη προσκομίσει, με τα υπόλοιπα δικαιολο-
γητικά, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η στρατιωτική Υπηρεσία δύ-
ναται να αιτηθεί οποτεδήποτε την εκ νέου προσκόμιση των υπόψη αδειών και ο 
προμηθευτής υποχρεούται να τις προσκομίσει εντός 7 ημερών από την ημερομη-
νία που θα ζητηθούν. Τα οχήματα θα εξασφαλίζουν τα προϊόντα από τις καιρικές 
συνθήκες και ρυπάνσεις. Οι χώροι αποθήκευσης τους θα είναι καθαροί και θα α-
πολυμαίνονται περιοδικά. Η στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα 
οχήματα και να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τη σύμβαση με τον προμηθευτή, 
εφόσον αυτά δεν πληρούν τις απαιτήσεις της.  
 
 5. Οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται από την Επιτροπή παραλαβής 
που θα ορίζεται από κάθε Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα - Υπηρεσία, παρου-
σία του προμηθευτή, ή νόμιμου εκπρόσωπού του.  
 
 6. Για κάθε παράδοση ειδών, ο προμηθευτής θα εκδίδει διπλότυπο δελτίο 
αποστολής, στο όνομα του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου, θεωρημένο από την 
οικεία ΔΟΥ: 1 στέλεχος και 1 αντίτυπο που θα συνοδεύει τα είδη και θα παραδίδε-
ται με αυτά στην παραλήπτρια Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα - Υπηρεσία. Στο 
δελτίο αποστολής θα περιγράφονται με λεπτομέρεια τα είδη και οι ποσότητες που 
προορίζονται για κάθε παραλήπτη. 
 
 7. Τα προς παράδοση είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας. Είδη που δεν 
πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δεν θα παραλαμβάνονται. Σε αυτή την 
περίπτωση θα αποσύρονται αμέσως και θα αναπληρώνονται από τον προμηθευτή 
τους με άλλα κατάλληλα, χωρίς καμιά επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Επιπλέον, η 
Ταξιαρχία θα διατηρεί το δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες από τη 
σύμβαση ή/και τη νομοθεσία κυρώσεις. 
 
 8. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής (με υπαιτιότητά του) αδυνατεί να ε-
κτελέσει παραγγελία ή μέρος αυτής, ή αδυνατεί να αντικαταστήσει απορριφθείσα 
ποσότητα ειδών, η Ταξιαρχία έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα αναγκαιούντα 
είδη από το ελεύθερο εμπόριο. Στην προκειμένη περίπτωση η διαφορά τιμής θα 
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καταλογίζεται στον προμηθευτή. Επιπλέον, η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ διατηρεί το 
δικαίωμα να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 1. Οι χρησιμοποιούμενες από τον προμηθευτή εγκαταστάσεις πρέπει να 
είναι  καθαρές  και  ευκατάστατες,  να  πληρούν   τους   κανόνες   υγιεινής  και   να 
λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
 2.  Η στρατιωτική Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ελέγχου όλων των εγκατα-
στάσεων και μεταφορικών μέσων των προμηθευτών, σε οποιοδήποτε χρόνο. Δι-
καίωμα εφαρμογής των ελέγχων έχουν ο υπεύθυνος στρατιωτικός κτηνίατρος, οι 
ιατροί των Μονάδων, τα υπεύθυνα όργανα των Μονάδων, καθώς και τριμελείς Ε-
πιτροπές που ορίζονται για το σκοπό αυτό από τους Σχηματισμούς ή τις παρα-
λαμβάνουσες Μονάδες - Υπηρεσίες. Στις εν λόγω Επιτροπές θα συμμετέχει ιατρός 
ή/και κτηνίατρος.  
  
 3. Ο ποιοτικός έλεγχος των προσφερομένων ειδών θα πραγματοποιείται 
με μακροσκοπική ή/και εργαστηριακή εξέτασή τους, σε οποιοδήποτε χρόνο και 
χώρο. Η δειγματοληψία θα διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή, ή κτηνίατρο, ή ια-
τρό της στρατιωτικής Υπηρεσίας, παρουσία του προμηθευτή, ή αντιπροσώπου 
του, ο οποίος θα  υπογράφει το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, αναγράφοντας ολο-
γράφως το ονοματεπώνυμο του, καθώς και την ιδιότητα του, όταν πρόκειται για 
αντιπρόσωπο. Εφόσον ο προμηθευτής για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθει ε-
ντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από ειδοποίησής του, η δειγματοληψία θα δι-
ενεργείται απουσία του, από την Επιτροπή παραλαβής ή/και τον κτηνίατρο (ή ια-
τρό) και θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο. Αυτό θα υπογράφεται από την Επι-
τροπή, το Διοικητή ή Υποδιοικητή της Μονάδας και τον κτηνίατρο ή τον ιατρό που 
εκτελεί την δειγματοληψία.  
 
 4. Η αξία των λαμβανομένων δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσε-
ων θα βαρύνει τον προμηθευτή [Υ.Α. Φ.800/87/131377/Σ.1896 (ΦΕΚ1401 Β’/6 
Αυγ 07)]. 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 σύμ-
βασης, είτε να εισπραχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα είσπραξης δη-
μοσίων εσόδων. 
 
 5. Χρόνος και συχνότητα των ελέγχων: 

 
  α. Περιοδικά, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης, σε οποιο-
δήποτε είδος προσκομίζεται σε Μονάδα - Ανεξ. Υπομονάδα - Υπηρεσία. 
 
  β. Εκτάκτως, κατά την κρίση των υγειονομικών οργάνων, στην έδρα 
παραλήπτριας Μονάδας - Ανεξάρτητης Υπομονάδας - Υπηρεσίας ή στις εγκατα-
στάσεις του προμηθευτή. 
 
  γ. Οι παραλήπτριες Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - Υπηρεσί-
ες δύνανται να εφαρμόζουν εκτάκτους ελέγχους δειγματοληψίας και χωρίς την πα-
ρουσία του προμηθευτού ή αντιπροσώπου του, όταν διαπιστώνεται ότι ο προμη-
θευτής κατ’ επανάληψη εκτελεί παραδόσεις σε ακατάλληλες ή μη προβλεπόμενες 
ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, η δειγματοληψία θα διενεργείται υποχρεωτικά από 
τριμελή Επιτροπή, ένα μέλος της οποίας θα είναι κτηνίατρος, ή ιατρός. 
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 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 περαιτέρω εργαστηριακός έ-
λεγχος. Ενδεικτικά αναφέρονται ανώμαλες οσμές ή γεύσεις, καθώς επίσης και  α-
ντικανονικές συνθήκες μεταφοράς. 
 
  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 μόνο στα κατά τόπους Στρατιωτικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια. 

  γ. Οι πραγματοποιούμενες εργαστηριακές αναλύσεις είναι, 
κατά περίπτωση, μικροβιολογικές, χημικές και ιστολογικές. Η επιλογή του είδους 
των εργαστηριακών αναλύσεων που θα διενεργηθούν γίνεται από στρατιωτικό 
κτηνίατρο ή τα υγειονομικά όργανα της Μονάδος. Το είδος των αναλύσεων να α-
ναγράφεται υποχρεωτικά και με σαφήνεια στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

  δ. Κατ' έφεση εργαστηριακές αναλύσεις:  Όταν γίνεται δειγμα-
τοληψία, ο προμηθευτής ή ο αντιπρόσωπός του οφείλει να δηλώνει εγγράφως, 
στο πρωτόκολλο που συντάσσεται, εάν επιθυμεί η κατ' έφεση εξέταση του δευτέ-
ρου δείγματος να πραγματοποιηθεί παρουσία νόμιμου επιστημονικού εκπροσώ-
που του προμηθευτή, οπότε αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και στοιχεία 
επικοινωνίας, ή αν επιθυμεί να γίνει η έφεση χωρίς την παρουσία ιδιώτη χημικού ή 
ότι δεν επιθυμεί την άσκηση έφεσης. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έγινε στο 
πρωτόκολλο δειγματοληψίας καμία δήλωση, τότε ο προμηθευτής στερείται του δι-
καιώματος άσκησης έφεσης. 

 7. Σε περίπτωση που ποσότητα προϊόντων κατά τον ποιοτικό 
έλεγχο κριθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή, χωρίς 
καμιά επιβάρυνση της στρατιωτικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, η Ταξιαρχία διατηρεί το 
δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση και 
τη νομοθεσία κυρώσεις. 

 8. Σε περίπτωση διαπίστωσης νοθείας των προϊόντων ή σοβα-
ρής υγειονομικής παράβασης, που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών 
(σύμφωνα με εργαστηριακή εξέταση ή διαπίστωση αρμόδιας Επιτροπής), ο προ-
μηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικασία και θα αποστέλλεται 
σχετική ειδοποίηση στις αρμόδιες υγειονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου για ενη-
μέρωση. Επιπρόσθετα, η στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής 
του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
 1.   Να είναι άριστης ποιότητας, κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής, ή 
από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 2. Να είναι καλά συντηρημένο, απαλλαγμένο από ρύπους, και να μην εμ-
φανίζει ενδείξεις αλλοίωσης, μη φυσιολογικές οσμές και γενικώς να μην έχει υπο-
στεί μεταβολή των οργανοληπτικών του χαρακτήρων όπως επίσης και αλλοιώσεις 
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που μπορεί να επιδράσουν στην υγεία των καταναλωτών ή στη συντήρηση 
του προϊόντος. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
 1.  Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ για την παράδοση των ειδών σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην κατακυρωτική διαταγή της προμήθειας και στις συμβά-
σεις που θα υπογραφούν, από το Στρατιωτικό Πρατήριο Βόλου, με βάση την πα-
ρακάτω διαδικασία: 
 
  α. Κάθε Μονάδα - Ανεξάρτητη Υπομονάδα - Υπηρεσία θα παραλαμ-
βάνει τα υπό προμήθεια είδη, με βάση τα δελτία αποστολής που θα εκδίδουν, α-
ναλυτικά κατά είδος, οι προμηθευτές. 
 
  β. Κάθε μήνα οι προμηθευτές θα εκδίδουν τιμολόγια στο όνομα του 
Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου για όλα τα δελτία αποστολής που έχουν εκδώσει 
εντός του υπόψη μηνός, τα οποία και θα αναφέρονται στο αντίστοιχο τιμολόγιο, 
μαζί με την ονομασία των παραληπτριών Μονάδων - Ανεξάρτητων Υπομονάδων - 
Υπηρεσιών. Στα τιμολόγια θα περιλαμβάνονται όλα τα είδη των δελτίων αποστο-
λής, εκτός των ειδών που ενδεχομένως θα έχουν επιστραφεί στους προμηθευτές. 
 
  γ. Τα τιμολόγια, με μέριμνα των προμηθευτών, θα παραδίδονται μέ-
χρι την 5η του επόμενου μηνός στο Στρατιωτικό Πρατήριο Βόλου, από όπου θα 
εξοφλούνται, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοσή τους.  
 
 2. Τα εκδιδόμενα από τους προμηθευτές τιμολόγια θα είναι θεωρημένα 
από την κατά περίπτωση αρμόδια Οικονομική Εφορία. 
 
 3. Για κάθε πληρωμή απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 
 
  α. Απόδειξη πληρωμής της εταιρίας. 
 
  β. Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 
Ευρώ. 
 
  γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ, εφόσον το ποσό υπερβαίνει τις 
3.000 Ευρώ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ 

 
 1. Τον προμηθευτή βαρύνουν: 
 
  α. Τα μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα, μέχρι την παράδο-
ση των προϊόντων στις έδρες των Μονάδων. 
 
  β. Η αξία των δειγμάτων που θα ληφθούν για έλεγχο από τη στρατι-
ωτική Υπηρεσία, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων. 
 
  γ. Οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και πάσης φύσεως λοιπές επιβαρύν-
σεις που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
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 2. Η στρατιωτική Υπηρεσία επιφυλάσσεται για επιπλέον κρατήσεις που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή ενδέχεται να θεσπισθούν. Επίσης, 
ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν από ο-
ποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσης δαπανών (φόρων, τελών κλπ.) και 
δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στην ποιότητα, την τιμή 
ή/και το χρόνο παράδοσης των ειδών.   
  

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

 
 1. Σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους του προμηθευτή, οποιουδήποτε 
από τους όρους της σύμβασης (καθυστερήσεις, άρνηση δειγματοληψίας, ελλεί-
ψεις, κακής ποιότητας προϊόντα κλπ), η Ταξιαρχία επιβάλλει κατά την κρίση της, 
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 α-
ποδίδεται στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ). 
 

γ.  Πρόστιμο μέχρι 50% του ύψους της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης, το οποίο παρακρατείται εντός 30 ημερών από την επιβολή του και α-
ποδίδεται στο ΜΤΣ. 

 
δ.  Έκπτωση από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και γενι-

κά από κάθε άλλο δικαίωμα που απορρέει από αυτή. 
 
ε.  Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμ-

βασης, υπέρ του ΜΤΣ. 
 

2. Η είσπραξη του προστίμου θα πραγματοποιείται με την παρακάτω σει-
ρά: 

 
α.     Απευθείας   πληρωμή   από   τον   προμηθευτή   στη   Διαχείριση 

Χρηματικού του Κεντρικού Ταμείου Στρατού (ΚΤΣ) Βόλου. 
 

β.      Είσπραξη από τα δικαιώματα του έναντι της Υπηρεσίας (π.χ. 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 Υπη-
ρεσίας για ζημία που θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από την αμέλεια του προμη-
θευτή να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
 4. Μετά την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου, η Ταξιαρχία διατηρεί το 
δικαίωμα να αναθέσει την προμήθεια στον επόμενο μειοδότη του διαγωνισμού ή 
σε άλλον προμηθευτή, είτε με διαγωνισμό, είτε χωρίς διαγωνισμό κατά την κρίση 
της. Η επιπλέον διαφορά τιμής βαρύνει τον έκπτωτο προμηθευτή για το διάστημα  
που μεσολαβεί από την ημερομηνία κήρυξης του ως έκπτωτου, έως την ημερομη-
νία λήξης της σύμβασης. 
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 5. Η είσπραξη της παραπάνω διαφοράς τιμής γίνεται είτε από όσα ενδε-
χομένως δικαιούται προς είσπραξη ο έκπτωτος προμηθευτής, είτε από την ιδιαιτέ-
ρα του περιουσία, κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων. 
 

6. Ένσταση επί της επιβολής κύρωσης δύναται να υποβληθεί εντός 30 η-
μερών από την ημερομηνία που ο προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής από-
φασης της Ταξιαρχίας. Η απόφαση δεν επιδέχεται προσβολής με οποιασδήποτε 
άλλης φύσης διοικητική προσφυγή. 

 
7. Σε περίπτωση που προϊόν χαρακτηρισθεί επιβλαβές ή επικίνδυνο για 

τον άνθρωπο, κατόπιν υγειονομικής εξέτασης, εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του 
παρόντος άρθρου μέχρι και διακοπή της σύμβασης (προσωρινή ή οριστική).  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ 

 
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί α-

νωτέρα 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 ερ-
γασιών του εργοστασίου ή του καταστήματος του προμηθευτή.  

 
β.      Πυρκαγιά στο εργοστάσιο ή το κατάστημα του προμηθευτή. 
 
γ.    Πλημμύρα ή σεισμός. 
 
δ.    Πόλεμος. 
 
ε.    Διακοπή   του   ηλεκτρικού   ρεύματος,   ή   αποδεδειγμένη   βλάβη   

των μηχανημάτων που να επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 
 
στ.   Εμπορικός    αποκλεισμός    μεταφορών    (διεθνούς    δικτύου),  ή 

εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo). 
 

2. Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφέρονται άμεσα από τον προμη-
θευτή εγγράφως στη Ταξιαρχία και να βεβαιώνονται με τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία (αρμόδιας αρχής), μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν.    
 

ΑΡΘΡΟ 10ο  
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΔ 

 
 Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επι-
τροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών (παράγραφοι 1 και 2 του άρ-
θρου 6 του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για πα-
ροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της στρατιωτικής Υπηρεσί-
ας, ο προμηθευτής μπορεί να αποκλεισθεί για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από το 
σύνολο των προμηθειών του δημοσίου τομέα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε 
διαδικασία προμήθειας ή λόγω παράβασης των διατάξεων περί προστασίας του 
καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), για την οποία έχει 
καταδικασθεί αμετάκλητα. 
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                                                        ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 1. Ο προμηθευτής κατάθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης με αριθμό ........................., ύψους .................................... ευρώ, της 
Τραπέζης .................................... αφού παρέλαβε την με αριθμό ......................... 
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. Απαγορεύεται στον προμηθευτή, η εκχώρηση δικαιωμάτων ή/και υπο-
χρεώσεών του, συνολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο. 
 
 2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
  
 3. Κάθε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης 
λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυ-
γή, από το δικαστήριο της περιοχής όπου υπεγράφη η σύμβαση, με εφαρμογή του 
ελληνικού Δικαίου. 
 
 4. Τα δικαιώματα της στρατιωτικής Υπηρεσίας, λόγω μη εφαρμογής όρων 
σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, δύνανται, κατά την κρίση της, να  εισπράτ-
τονται απευθείας, είτε από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από το Δημόσιο, 
είτε από το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Σε 
περίπτωση ανεπάρκειας των παραπάνω, τα δικαιώματα της στρατιωτικής Υπηρε-
σίας δύνανται να εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης Δημοσί-
ων Εσόδων. 
 
 5. Η παρούσα σύμβαση και όλες οι λεπτομέρειες για την εκτέλεση της 
προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 (Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου).  
 
 6.  Υπεύθυνοι για τη σωστή μεταφορά των προϊόντων στις Μονάδες - Ανεξ. 
Υπομονάδες - Υπηρεσίες, θα είναι οι εγγράφως εξουσιοδοτημένοι από τον προμη-
θευτή οδηγοί, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στις εκάστοτε δειγματοληψίες για μα-
κροσκοπικό - υγειονομικό έλεγχο. Οι οδηγοί θα λειτουργούν και ως αντιπρόσωποι 
της εταιρίας, υπογράφοντας όπου απαιτείται στα πρωτόκολλα δειγματοληψίας 
ή/και απόρριψης (όποτε ζητηθεί από Όργανα της στρατιωτικής Υπηρεσίας). Ως 
αντιπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι παρακάτω:  
 
  α. ..................................................... (αριθμός δελτίου ταυτότη-
τας.............). 
 
  β. ................................................ (αριθμός δελτίου ταυτότη-
τας.............). 
 
 7. Σε περίπτωση αντικατάστασης οδηγού, αυτός θα εξουσιοδοτείται εγ-
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γράφως από τον προμηθευτή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 
παρόντος Άρθρου. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία του θα κοινοποιούνται στη Μεραρχία 
και τις εφοδιαζόμενες Μονάδες - Ανεξάρτητες Υπομονάδες - Υπηρεσίες, πριν από 
την πρώτη παράδοση προϊόντων. 
 
 8. Ο προμηθευτής ευθύνεται (αστικά και ποινικά) για την ποιότητα και υγι-
εινή κατάσταση των ειδών που παραδίδει, καθώς και για κάθε περίπτωση που θα 
προκληθεί ατύχημα, από υπαιτιότητα (ακόμη και ελαφρά αμέλεια) του προσωπι-
κού του. 
 
 9. Η στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή διακο-
πής της σύμβασης οποτεδήποτε, μετά από 10ήμερη προειδοποίηση του προμη-
θευτή, εφόσον αυτή κρίνει ότι ο διαγωνισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα (τιμή - ποιότητα κλπ), ή για τους παρακάτω λόγους:  
 
  α. Όταν διακοπεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προμηθευ-
τή. 
 
  β. Όταν εκδοθεί από δικαστήριο κατάσχεση εις χείρας τρίτων (της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας εν προκειμένω), για οφειλές του προμηθευτή στο Δημό-
σιο, Οργανισμούς κοινής ωφελείας ή και ιδιώτες. Αυτό αποτελεί λόγο καταγγελίας 
και λύσης της σύμβασης. 
 
  γ. Όταν διαταχθεί από Προϊστάμενη Αρχή. 
 
  δ. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της στρατιωτικής Υπηρεσίας ότι ο 
προμηθευτής έχει διαθέσει ακατάλληλα για κατανάλωση προϊόντα. 
 
  ε. Εάν διαπιστωθεί, η με οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυση του υ-
γειονομικού ελέγχου εκ μέρους του προμηθευτή.  
 
  στ. Αν αποδειχθεί ότι η συναλλαγή μεταξύ Μονάδων - Ανεξάρτητων 
Υπομονάδων - Υπηρεσιών και του προμηθευτή θίγει τα συμφέροντα της στρατιω-
τικής Υπηρεσίας ή/και παρεκκλίνει των τεθέντων στόχων του Δημοσίου. 
 
  ζ. Εάν δημοσιονομικοί λόγοι προκαλέσουν γενική πτώση τιμών των 
ειδών της σύμβασης και η διαφορά με τις τιμές που καθορίζονται στη σύμβαση α-
νέλθει σε ποσοστό πλέον του 10%. Στην περίπτωση αυτή θα δίδεται το δικαίωμα 
στον προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τις εν λόγω τιμές, προκειμένου αυτές να 
εναρμονισθούν με την γενική εικόνα της αγοράς. Σε περίπτωση άρνησής του, η 
στρατιωτική Υπηρεσία θα διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη από το 
ελεύθερο εμπόριο. 
 
  η. Εάν διαπιστωθεί ότι είδη όμοια με τα κατακυρωθέντα πωλούνται 
από τον προμηθευτή στο ελεύθερο εμπόριο σε χαμηλότερες τιμές, με διαφορά τι-
μής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% από τις καθοριζόμενες στη σύμβαση. Στην 
περίπτωση αυτή θα δίδεται το δικαίωμα στον προμηθευτή να αναπροσαρμόσει τις 
εν λόγω τιμές, προκειμένου αυτές να εναρμονισθούν με αυτές του εμπορίου. Σε 
περίπτωση άρνησής του, η στρατιωτική Υπηρεσία θα διατηρεί το δικαίωμα να 
προμηθεύεται τα είδη από το ελεύθερο εμπόριο. 
 
 10. Σε περίπτωση διάλυσης του ΣΠ Βόλου, η σύμβαση θα λύεται μονομε-
ρώς από τη στρατιωτική Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται προειδοποίηση του προ- 
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μηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση ο προμηθευτής θα ειδοποιείται, 
προκειμένου να μην παραδώσει άλλα προϊόντα.                                                                                      
 
 Μετά τη συναποδοχή και απόλυτη συμφωνία επί όλων των αναγραφέντων 
όρων, και αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν τα αναγραφόμενα, υπογράφεται 
η παρούσα σύμβαση σε 3 αντίτυπα όπως παρακάτω: 
  
 
 

Για τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
Ο Δκτής του 32 ΛΜΧ 

Ο προμηθευτής 
 
 
 

(Υπογραφή  
ΑΔΤ και ονοματεπώνυμο υπογράφο-

ντος 
σφραγίδα της εταιρίας)  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
 
«1» Πίνακας Ειδών προς Προμήθεια. 

  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  

 



 Γ-13 
 
         
             32 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
             25 Ιουλ 19 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

 
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ CPV ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ» ΠΟΠ 
2 ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ ΓΚΟΥΝΤΑ 
3 ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
4 ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
5 ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
6 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 15540000-5 

ΚΑΣΕΡΙ ΕΛ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 
 
 
 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  





 

 



  32 Λόχος Μηχανικού 
  4ο  Γραφείο 
  25 Ιουλ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ  
Φ.600/30/3175/Σ.352   
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ - Υπόδειγμα) 
 

[ΤΕΥΔ Άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α’ 147),  
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών] 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

 
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ: 87426 (ΓΕΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ) 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Στρατόπεδο «ΣΧΗ(ΠΖ) ΝΙΚ.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ», 
Ν.Ιωνία, Βόλος, ΣΤΓ 930,2421086611] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [32 ΤΑΞ ΠΖΝ/4ο ΕΓ, Ανθλγος(ΠΒ) Τριαντάφυλλος Κιόρογλου] 
- Τηλέφωνο: [24210-86611] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [gep32taxpn@gmail.com] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [-] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Σύμβαση προμήθειας τυροκομικών ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων Ν. Μαγνησίας, με 
υποβολή έγγραφων προσφορών, CPV:15540000-5] 
- Αριθμός Διακήρυξης: 01/2017/32 ΛΜΧ 
- Ημερομηνίας Δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ): 
[25 Ioυλ 2019] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθειες] 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ 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 



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: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (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 
πιστοποίηση 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 

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

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



απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
 
 
 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους5; 

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

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



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: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 



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

 

                                                        
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 



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

Ενότητα Δ: 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 σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]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).  



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 Δ) 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/16 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8· 
2. Δωροδοκία9,10· 
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. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι 

                                                        
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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 



εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου15 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]16 

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

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια 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 απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)19; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20: [……] 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                        
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 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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. 
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.  



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 
ασφάλισης21, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος; 
2) Αναφορά ασφαλιστικών ταμείων στα οποία 
έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές. 

1) [] Ναι [] Όχι  
 
 
 
 
2) [……][……][……] 

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

 

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 
[……][……][……] 
 

 

                                                        
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  
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 



Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι 1) 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: […….............] 

2) 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 εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις26  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

3) Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα27; 
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:  
[..........……] 

                                                        
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. 
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 



[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

4) 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: 
[……] 

5) Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων28, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

6) 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 
σύμβασης29; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

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

7) Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή 
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

8) 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  

[] Ναι [] Όχι 

                                                        
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) 



δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
9) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι: 
α) Πληροί τις προϋποθέσεις των παρ. 2α, 2β 
και 2γ του Άρθρου 79 του Ν.4412/16.  
β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης 02/2017/Ι ΜΠ, τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
γ) Η προσφορά του καλύπτει το σύνολο της 
ποσότητας για το Κέντρο φιλοξενίας για το 
οποίο υπέβαλε υποβάλει προσφορά.  
δ) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από 
διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
ε) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η 
επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς την 
εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων 
υποχρεώσεών της έναντι του δημόσιου τομέα.   
στ) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που 
περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους.  
ζ) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις 
υποχρεώσεις  του που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφα-
λιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ε.Ε, το εθνικό δίκαιο, 
τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, που απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/16. Επίσης 
αποδέχεται ότι η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων θα ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα της στρατιωτικής Υπηρεσίας και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και Υπηρεσίες.   
η) Δεν χρησιμοποίησε και δεν θα 
χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) 
αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία 
Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους 
Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, 
βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73: 
 

 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

 

 



Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ 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 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής31; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2α) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών του 
οικονομικού φορέα μέχρι φυσικού προσώπου 
και στη σχετική διαδικασία δεν συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στη 
διάταξη του εδ. α του άρθρου 4 παρ. 4 του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005. 
2β) Ο οικονομικός φορέας, σε περίπτωση 
κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτόν, θα 
προσκομίσει, τα σχετικά δικαιολογητικά 
ονομαστικοποίησης των νομικών προσώπων 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 
82/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 
και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

2α) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
2β) [] Ναι [] Όχι 
 
 
Σημείωση: Αφορά μόνο σε Α.Ε, οι οποίες 
συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία 
αυτοτελώς ή σε Ένωση προσώπων ή 
Κοινοπραξία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής 
οντότητα 

 
 

                                                        
31 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. 



Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ενότητα Β: Να υποβληθούν τα στοιχεία, με τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις 
που ακολουθούν. 
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 32: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 
είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής33: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] 
νόμισμα 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 
είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που 
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο 
οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 
αναλογίες34 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 y35 -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα 
                                                        
32  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
33  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  
34 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
35 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  



κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 



Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ενότητα Γ: Να υποβληθούν τα στοιχεία, με τους όρους που αναγράφονται στις σημειώσεις 
που ακολουθούν 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Πίνακας των κυριότερων υπηρεσιών που 
πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 
τριετία (2014 – 2015 – 2016), με αναφορά του 
αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παροχές 
υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο 
αποδέκτης είναι Δημόσια 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. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούνται να 
υποβάλει εντός του φακέλου « Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις ή 
τιμολόγια ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο), 
σύμφωνα με την παρ. 5α  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

 […...........] 
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Χρονική Περίοδος:  ../…/……  -   ../…/…… 
         
         
         

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………): ……
….  

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

         
         
         

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………): ……
….  

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

         
         

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………): ……
….  

 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΡΙΔΩΝ  3ετιας (………): ……
….  

 
Σημείωση: Εναλλακτικά, αντί της συμπλήρωσης 
του παραπάνω Πίνακα, δύναται να υποβληθεί 
κατάλογος , εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά  
Συμμετοχής»,  σύμφωνα  με την παρ. 5α  του 
Άρθρου 5, των Γενικών Όρων του διαγωνισμού.  

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 
υπηρεσίες36, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας: 

[……..........................] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5β  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

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:  

[……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5γ  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

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

[....……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5δ  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

                                                        
36 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται 
στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 



 
5) Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων37 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 διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 
εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 
έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
β) [……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5ε  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 
εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5στ  του Άρθρου 5, των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού. 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο αριθμός 
των διευθυντικών στελεχών του κατά τα 
τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 
προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
 
 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 
Σημείωση: Εναλλακτικά, δύναται να υποβληθεί 
έντυπο του οικονομικού φορέα, εντός του 
φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  
σύμφωνα  με την παρ. 5ζ  του Άρθρου 5 των 
Γενικών Όρων του διαγωνισμού.] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας38 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 
 
Σημείωση: Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
επιχειρηματικής δομής που ζητούνται θα 
αναγράφονται στον Πίνακα «αναλογικά» και 
για τους υπεργολάβους / άλλους φορείς, όπως 
προσδιορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι 
 
 

Περιγραφή τμήματος / 
ποσοστού του έργου 
που προτίθεται ο 
υποψήφιος πάροχος 
υπηρεσιών να 
αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Επωνυμία 
Υπερ-

γολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   
   

 

Σημείωση: Ο πίνακας συμπληρώνεται μόνο σε 
περίπτωση «Ναι». 

                                                        
37 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. 
38 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  



 
11) Ο οικονομικός φορέας, εφόσον του ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, θα παράσχει τα 
απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης της 
περιγραφής και φωτογραφιών που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», σύμφωνα με την παρ. 5η του 
Άρθρου 5 των Γενικών Όρων του διαγωνισμού.  
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πρωτότυπα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές 
στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

13) Οι εγκαταστάσεις παρασκευής του τελικού 
προϊόντος (συσσιτίου) που προσφέρονται οι  
οποίες  θα υπόκεινται  σε  υγειονομικό  έλεγχο  
οποτεδήποτε  κρίνεται σκόπιμο από την 
Υπηρεσία, είναι οι εξής:  
α) Κύρια μονάδα παρασκευής: 
β) Εφεδρική μονάδα παρασκευής: 

 
 
 
 
 
α) [……] 
β) [……] 

14α) Ο οικονομικός φορέας θα παρασκευάζει ο 
ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του 
επιχειρηματική μονάδα:  
14β) Αν όχι, θα χρησιμοποιηθεί η μονάδα του 
οικονομικού φορέα (επωνυμία επιχείρησης, 
διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας): 

α) [] Ναι [] Όχι 
Σημείωση: Αν «Όχι», επισυνάπτεται ΤΕΥΔ, 
σύμφωνα με την Ενότητα Γ του Μέρους ΙΙ.  
β) [……]  
 

15) Ο οικονομικός φορέας δύναται να 
ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του τρόπου και 
του χρόνου παρασκευής και παροχής γευμάτων 
σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους του 
διαγωνισμού. 

[] Ναι [] Όχι 
 

16) Ο οικονομικός φορέας με μέριμνά του και σε 
συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, θα 
προβεί στην δημιουργία κατάλληλων υποδομών 
/ εγκατάσταση μέσων, στο Κέντρο / Δομή για το 
οποίο θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 
παρασκευής και διανομής γευμάτων, κατασκευ-
άζοντας / τοποθετώντας κατά περίπτωση τα 
απαιτούμενα μέσα συντήρησης, αποθήκευσης, 
παρασκευής, διανομής / παράθεσης και 
αποκατάστασης του χώρου εστίασης. Στην 

[] Ναι [] Όχι 
 



περίπτωση αυτή το κόστος παροχής ρεύματος 
και νερού θα επιβαρύνει τη στρατιωτική 
Υπηρεσία, εφόσον έχει δηλωθεί στην 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τον ίδιο 
σε αντίθετη περίπτωση. Η χρήση και λειτουργία 
τους αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του 
οικονομικού φορέα. 
17) Ο οικονομικός φορέας αποδέχεται ΡΗΤΑ 
και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ όλους τους Γενικούς και 
Εδικούς Όρους του διαγωνισμού. 

[] Ναι [] Όχι 
 

18) Ο οικονομικός φορέας βεβαιώνει ότι η 
παραγωγική διαδικασία είναι σύμφωνη με τα 
απαιτούμενα πρότυπα, την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία σε ότι αφορά την εφαρμογή των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας 

[] Ναι [] Όχι 
Σημείωση: Εντός του φακέλου «Τεχνική 
Προσφορά», επισυνάπτεται Τεχνική περιγραφή 
παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα  με την 
παρ. 1α  του Άρθρου 6, των Ειδικών Όρων του 
διαγωνισμού. 

19) Ο οικονομικός φορέας βεβαιώνει ότι για την 
παραγωγή των γευμάτων δεν θα 
χρησιμοποιείται διαδικασία που απαγορεύεται 
από την εθνική ή/και την κοινοτική νομοθεσία. 

[] Ναι [] Όχι 
 

 

 



Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ενότητα Δ: 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 οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα 
ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 



Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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 προσκομίσω τα πιστοποιητικά 
και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται39, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 
(32 ΤΑΞ ΠΖΝ) έχει ήδη στην κατοχή της τα σχετικά έγγραφα. 
3. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση της 
στρατιωτικής Υπηρεσίας, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της 
υπαναχώρησης της. 
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι................. ημέρες, από την επομένη ημέρα 
κατάθεσης της προσφοράς μου. 
5. Δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στη 32 ΤΑΞ ΠΖΝ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στα Μέρη Ι έως και IV του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του διαγωνισμού.  
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                        
39 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

 Τχης (ΜΧ) Αναστάσιος Στρατής 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  

Υπλγός (ΑΜΧ) Βασίλειος Νίκας  
Αξκός 4ου Γραφείου  


