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884 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘ. 
ΒΑΣΕΩΣ ΕΦΟΔ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
15 Φεβ 18 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» 
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2018 Φ.460/3/524 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 01/2018 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4»,  

 
ΑΡΙΘΜΟΣ/ ΕΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01//2018 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30197643-5 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  Προμήθεια 
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ GR122 THESSALONIKI 
NUTS / ΤΚ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ GR122 THESSALONIKI  /  56121 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ: Φ.814/309/837318/Σ.485/8 ΦΕΒ 18 
/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ 

ΔΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ/ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Φ.600.163/12/55261/Σ.853/12 Φεβ 18 
/ΜΕΡΥΠ /ΔΕΜ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 884 ΠΑΒΕΤ (Μη Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΕ  
ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

884 ΠΑΒΕΤ/ 4ο ΓΡΑΦΕΙΟ, 
Βενιζέλου 130, Μενεμένη, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ:56121, Τηλ: 2310-576326,  
fax:2310-734579 
e-mail: 884pabet-4gr@army.gr 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη 
χαμηλότερη τιμή. 

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟ ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
70000,00€, συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων κρατήσεων και του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ % 4,22032%  
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) % 24,00% 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ % 4%  επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ - 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ########## 
ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ########## 
ΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ########## 
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ########## € 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  884 ΠΑΒΕΤ 

 
 

1. Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης: 884 ΠΑΒΕΤ/4ο 
ΓΡΑΦΕΙΟ, ########## 2018. 
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2.   Συμβαλλόμενοι: 
 

α. Ο Δκτης της 884 ΠΑΒΕΤ Σχης (ΕΜ) Κοσπανός Θωμάς ως 
εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της Φ.814/309/837318/Σ.485/8 
ΦΕΒ 18 /ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ με την οποία διατέθηκε η πίστωση και της  
Φ.600.163/12/55261/Σ.853/12 Φεβ 18 /ΜΕΡΥΠ /ΔΕΜ  με την οποία εγκρίθηκε η 
προμήθεια των υλικών. 

 
β.  Η εταιρεία «###################»,  ΑΦΜ: ##########, 

ΔΟΥ: ##########, ##########, ΤΚ: ##########, ##########, Τηλ: 
##########, Fax: ##########, εκπροσωπούμενη από τ …..… κ … …   … … 
…… ….. … … .. ………………….. …..  …………………………… .. … … …… … 
… … … με Α.Δ.Τ …… … ……… …….. 
 

3.   Η  κατακύρωση  στην  εταιρεία,  της  προμήθειας   
φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, πραγματοποιήθηκε με τη 
Φ.600.163/##########. 

 

4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Σχης (ΕΜ) Κοσπανός Θωμάς  με την 
ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2α και που στο εξής θα αποκαλείται για 
συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια του είδους σύμφωνα με τις 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτά φαίνονται στους πίνακες που 
ακολουθούν αλλά και στο Παράρτημα των τεχνικών προδιαγραφών της 
παρούσης διακήρυξης, στην εταιρία «####################» και αυτή, που 
στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» ή «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» την 
αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
Α/
Α 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗ 
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΑΞΙΑ 

1 3019 
7643
-5 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 

    

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 

 
ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣ

Η 
1. Είδος: Μονόφυλλο φωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες και 
εκτυπώσεις μαυρόασπρες και έγχρωμες και από τις δυο όψεις του, σε εκτυπωτές 
(LASER και INKJET), φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας, πολύ- 
μηχανήματα και συσκευές FAX. 

ΝΑΙ 

2. Διαστάσεις: 21,0 x 29,7 cm (ΕΝ 20216)  ΝΑΙ 
3. Πάχος – Πυκνότητα: 100 +/- 10μm (ΕΝ 20534)  ΝΑΙ 
4. Βάρος-Μάζα: 80 γρ. +/- 4% ανά Μ2 (EN ISO 536)  ΝΑΙ 
5. Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις  ΝΑΙ 
6. Σύσταση: Σύνθεση από 100% χημικό πολτό, ελεύθερo από χλώριο, χωρίς 
προσθήκη οξέων.  ΝΑΙ 
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7. Χρώμα: Λευκό ματ  ΝΑΙ 
8. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη 
από 135 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 110 Whiteness Units 
(ISO 11476). 

ΝΑΙ 

9. Αδιαφάνεια κατά ISO (Opacity): Άνω του 85% (ISO 2471)  ΝΑΙ 
10. Κοπή: Εντελώς λεία, χωρίς στίγματα, αποξέσεις, τσαλακώματα, γραμμώσεις 
ή 
άλλες ατέλειες και να περνούν από τα εκτυπωτικά μηχανήματα χωρίς να αφήνουν 
χνούδι. 

ΝΑΙ 

11. Απόκλιση διαστάσεων: 0,75Μ.Μ. Γωνία 90 μοίρες ακριβώς  ΝΑΙ 
12. Επιφάνεια πλευρών: Πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής 
(ξεφτίσματα)  ΝΑΙ 

13. Περιεκτικότητα σε υγρασία: 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287)  ΝΑΙ 
14. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO 2144)  ΝΑΙ 
15. Αντοχή στον εφελκυσμό: MD ≥ 4,0kN/m (ISO 1924-2)  ΝΑΙ 
16. Τα φωτοαντίγραφα θα είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και δεν θα αλλοιώνονται με 
την πάροδο του χρόνου (σε συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες υγρασίας – 
περιβάλλοντος κλειστού χώρου). 

ΝΑΙ 

 
 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί  Όροι 
 
 

1. Το υπό προμήθεια υλικό αφορά δεσμίδες (πακέτα των 500φ) με 
μονόφυλλο φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α4, κατάλληλο για φωτοτυπίες και 
εκτυπώσεις μαυρόασπρες και έγχρωμες και από τις δυο όψεις του, σε 
εκτυπωτές (LASER και INKJET), φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας, 
πολύ-μηχανήματα και συσκευές FAX. 

 
Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να παραδώσει το προαναφερόμενο υλικό 

με τις τιμές που αναγράφονται δίπλα σ’ αυτό.      
 
2. Η συσκευασία πρέπει να είναι όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 

παρ. 3 των γενικών όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζει 
απόλυτα την μεταφορά των υλικών στον τόπο προορισμού τους. Τα υλικά της 
συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη 
συμβατική τιμή των υλικών. 

 
3. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης επιτρέπεται κατ’ 

εξαίρεση μόνο σε αντικειμενικά απολύτως δικαιολογημένες περιπτώσεις, 
συμφώνως των καθοριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
 

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκαν τα υλικά από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ».  
β. Παραλήφθηκαν τα υλικά οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά 

από την Αναθέτουσα Αρχή.  
γ.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 

προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
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δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση.  

 
5. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και 

αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται 
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 
 
 

Άρθρο 2ο 
Παράδοση – Παραλαβή Υλικών 

 
 
1. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις της 

884 ΠΑΒΕΤ , επ’ ωφελεία της οποίας διενεργείται η σύμβαση 
 
2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα και δαπάνη 

του προμηθευτή, τα υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν 
επιστρέφονται. 

 
  3.  Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασµένο σε 

δεσµίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν 
σκισµένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας 
χαρτιού). 
 

  4.    Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις 
δεσµίδες που θα βρεθούν µε ελαττωµατική κατασκευή, κατά την παραλαβή ή 
στο στάδιο της χρησιμοποίησης.                                                                                                 

 
5.  Οι δεσµίδες πρέπει να είναι περιτυλιγµένες µε αδιάβροχο υλικό (πλα 

στικοποιηµένο χαρτί), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από 
την υγρασία περιβάλλοντος και συσκευασµένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα 
περιέχει πέντε (5) από αυτές.                                                                             

 
6.    Ο  «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το υλικό  

συσκευασμένο σε καινούρια ευρωπαλέτα περιτυλιγμένη με μεμβράνη, το ύψος 
της οποίας δεν θα υπερβαίνει το 1,60m. 

 
7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την 884 ΠΑΒΕΤ για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιμες μέρες νωρίτερα.  

 
8. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 

αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.  

 
9. Σε περίπτωση που προβλέπεται από τους ειδικούς όρους και τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της διακήρυξης, η διενέργεια και 
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άλλων ελέγχων πλην της μακροσκοπικής εξέτασης, όπως ενδεικτικά χημική 
εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, το κόστος των ανωτέρω 
ελέγχων βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
10. Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής η οποία έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό. Κατά τη διαδικασία 
παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και 
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος 
θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, 
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο με το οποίο μπορεί: 

α)  να παραλάβει το υλικό,  
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 
 γ)  να απορρίψει το υλικό .Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την 

επιτροπή παραλαβής κοινοποιείται και στον προμηθευτή από την αναθέτουσα 
αρχή 

 
11. Δύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθμια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή μετά από 
σχετικό αίτημα του προμηθευτή, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον προμηθευτή 
στις περιπτώσεις της οριστικής απόρριψης των υλικών ή της παραλαβής τους 
με έκπτωση. 

 
12. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 

συμβατικής ποσότητας των υλικών, μπορεί μετά από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου και με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η 
αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας με άλλη, καινούρια και 
αμεταχείριστη, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Η αντικατάσταση τους μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης 
ή η μη αντικατάσταση τους, όπως επίσης και η εκπρόθεσμη παραλαβή των 
απορριφθέντων υλικών, συνεπάγεται κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 
203, 206, 207 και 213. 

 
13. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού μετά τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται κυρώσεις με βάση το 
ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207. 

 
 

Άρθρο 3ο 
Πληρωμή – Κρατήσεις 

             
 

1. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την οριστική παραλαβή της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών και, όπου απαιτείται, μετά την προηγούμενη 
θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τις αρμόδιες 
Ελεγκτικές Αρχές και την έκδοση Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ). 

 
2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά, βάσει του ν.4412/2016, άρθρο 

200, απαιτούνται για την υλοποίηση της πληρωμής: 
α.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. 
β.  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 
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γ.  Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει. 
δ.  Πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη 

χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης). 
ε.  Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας. 
στ. Επίσημο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ. 
ζ. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 

ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 

3. Οι προμηθευτές επιβαρύνονται με κρατήσεις 4,22032%, οι οποίες 
αναλύονται όπως παρακάτω: 

 
α/α Κρατήσεις  Ποσοστά 

1 ΜΤΣ 4,00000 % 
2 Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) 0,06000 % 
3 Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06000 % 
4 Χαρτόσημο 0,08360 % 
5 ΟΓΑ  επί Χαρτοσήμου 0,01672 % 

Σύνολο 4,22032 % 
 

4. Επίσης οι προμηθευτές επιβαρύνονται με:  
α.  Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασμούς και λοιπά έξοδα,  

μέχρι την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια υλικών στον τόπο 
παράδοσης. 

 β.  Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων 
κτλ. 

 
5. Από τους προμηθευτές θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) 

σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή 
αξία του υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 64 
του ν.4172/2013.  

 
6. Η πληρωμή αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

από την ενδεχόμενη αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλη Ελεγκτική Αρχή και 
μέχρι τη θεώρηση αυτού, καθώς και σε περιπτώσεις μη έγκαιρης προσκόμισης 
των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. 

 
7. Νόμισμα πληρωμής είναι το ευρώ (€). 
 
8. Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις 

των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από 
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 
επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 

 
 

Άρθρο 4ο  
Κήρυξη Προμηθευτή ως  Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 
 
1. Έκπτωτος κηρύσσεται ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, σε περίπτωση που: 
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α. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία 

απαιτούνται για την κατακύρωση.  
 
β. Δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα για την κατακύρωση 

δικαιολογητικά. 
 
γ. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. 
 
2. 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 αυτή. 

 
3. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε. 

 
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 

ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016. 

 
5. Αν ο προμηθευτής φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

 
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο 

προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος της 884 
ΠΑΒΕΤ από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
7. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: 
 α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή 

παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

 
Άρθρο  5ο 

 Ανωτέρα Βία 
 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», αλλά 
χορηγείται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών 
προθεσμιών παράδοσης, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας 
προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο 
συμβατικό χρόνο. 
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2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ο 
οποίος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της 
ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι 

παρακάτω: 
 

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του οικονομικού φορέα. 

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο 
του οικονομικού φορέα.  

γ. Πλημμύρα. 
δ. Σεισμός. 
ε. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στον 

οικονομικό φορέα ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των 
μηχανημάτων αυτών, που πιστοποιείται από αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΘΑ στη 
βάση επηρεασμού εκτέλεσης της σύμβασης. 

στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
η. Τρομοκρατική Ενέργεια. 
α. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος. 

 
4.  Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται 

στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού 
φορέα και των συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων. 

 
 

Άρθρο 6ο  
Εκχωρήσεις 

 
 

 1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από 
τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής. 
 
            2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος 
(δικαίωμα του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ») σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά 
από  αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
 

Άρθρο 7ο 
Εμπιστευτικότητα 

 
 

1.  Ο οικονομικός φορέας, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του 
συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει.  
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2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως 
προσωπικό του. Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν 
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται 
σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον οικονομικό φορέα κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες 
δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να 
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον 
οικονομικό φορέα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές. 

 
 

Άρθρο 8ο 
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα «Χ» του Προσαρτήματος «Α» του Ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 9ο  
Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης 

 
 

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της 
Υπηρεσίας και του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» και αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των 
όρων ή την ερμηνεία αυτών, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση των, 
επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την 
Υπηρεσία, προς την οποία ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» πρέπει να απευθύνει σχετική 
αίτηση. 

 
 2. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου 

με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ». 

 
3. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως 

μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» 
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δεν αποδεχθεί την απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα 
μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων 
Δικαστηρίων. 

  
4. Για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, 

αντί των δικαστηρίων είναι δυνατή και η προσφυγή των συμβαλλομένων σε 
διαιτησία σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 

 
5. Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συμβατικού αντικειμένου 

κατά τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 

 
6. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση ή θα 

σχετίζεται με αυτήν χωρίς να διευθετείται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια. 
 
 

Άρθρο  10ο 
Τελικές Διατάξεις 

 
1. Η παρούσα: 
 

α. Διέπεται από το ν.4412/2016 και τη σχετική διακήρυξη. 
 
 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο 

στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή 
παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους. 

 
γ. Συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά 

την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα 
αυτά τα 2 κρατήθηκαν από την 884 ΠΑΒΕΤ και το άλλο έλαβε ο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» . 

 
2. Στην παρούσα επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος το 

παρακάτω αναγραφόμενο παράρτημα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
      Για την 884 ΠΑΒΕΤ                                                   Για τον προμηθευτή 
 
 
 
Σχης (ΕΜ) Θωμάς Κοσπανός 
          Διοικητής 
 

 Σχης (ΕΜ) Θωμάς Κοσπανός 
Ακριβές Αντίγραφο  Διοικητής 

  
Ανθστης (ΕΜ) Κοζάρη Νεραντζούλα  
Βοηθός  4ου Γραφείου  
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