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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΠΡΟΣ:        5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
         «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 
  Πίνακας Αποδεκτών    4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
        Τηλέφ.(Εσωτ.) 5255 
KOIN:         Φ.600.163/38/29613 
         Σ.2419 
         Χανιά, 2 Δεκ 19 
 
ΘΕΜΑ: Συμβάσεις - Διαγωνισμοί 
 
ΣΧΕΤ : α. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 
 β. Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - Δημόσιο 
Λογιστικό και άλλες Διατάξεις», Άρθρα 66 και 77, όπως τροποποιήθηκαν με το 
ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10. 2015) 
 γ. Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και 
Λογιστικού των Ε.Δ.» (ΦΕΚ 251 Α΄/70). 
 δ. Ν.1400/73 «Περί μη Χρησιμοποιήσεως ως Άμεσους ή Εμμέσους 
Αντιπροσώπους τους Μόνιμους στην Εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών Κλάδων 
των Ε.Δ.» 
  ε. Ν.2741/99 «Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και Άλλες 
Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης» 
  στ. ΚΥΑ 487/00 (ΦΕΚ 1219Β΄/04-10-2000) «Περί Υγιεινής των 
Τροφίμων» σε Συμμόρφωση με την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ. 
 ζ. Υπ. Αριθ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚΒ'2718/08-10-2012) Υγειο-
νομική Διάταξη Περί Υγειονομικών Όρων και Προϋποθέσεων Λειτουργίας 
Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών. 
 η. Ν.3861/2010 (Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική 
Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
Διατάξεις Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 θ. ΤΕ 61-1 «Οργάνωση-Λειτουργία και Λογιστικό Σύστημα ΚΨΜ» 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 08/2019 
 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις των σχετικών: 
 

διακηρύσσουμε 
 
συνοπτικό (Πρόχειρο) ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερθείσα τιμή 
μισθώματος ανά μηχάνημα για την ανάδειξη πλειοδότη για την «τοποθέτηση 
μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών Αφεψημάτων - Ροφημάτων, Νερού – 
Αναψυκτικών -Τροφίμων σε Στρατόπεδα ΠΕ/5ης ΤΑΞΠΖ», χρονικής διάρκειας ενός 
(1) έτους, με δυνατότητα παράτασης από την Υπηρεσία για δύο (2) επιπλέον 
τρίμηνα, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων. 
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2. Ως κατώτερη αποδεκτή τιμή εκκίνησης επί του μηνιαίου μισθώματος, 
για κάθε αυτόματο πωλητή, ορίζεται το ποσό των δέκα πέντε ευρώ (15,00€). 

 
3.   Οι φάκελοι δικαιολογητικών - προσφορών υποβάλλονται ή 

αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην 5η ΤΑΞΠΖ και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
υπηρεσία μέχρι 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. 

 
4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη 18 

Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ στην περιοχή 
«ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑΣ», από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Α», εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 
5. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό τύπο, θα 

βαρύνουν την Υπηρεσία. 
 
6. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς 

όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη, όπως στο Παράρτημα «Α». 
 

 7. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο 4ο Επιτελικό Γραφείο της Ταξιαρχίας, στα τηλέφωνα 28210-
25255,τις εργάσιμες ώρες (07:00 – 14:00) και ημέρες. 
 
 8. Χειριστής Θέματος: Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης, Επιτελής 5ης 
ΤΑΞΠΖ/4ου ΕΓ/2, τηλ. 869-5255, 2821025255. 
 
 

 Ταξχος Στυλιανός Γασπαράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής 

  
  
  

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί-Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
«Β»  Απαιτούμενοι Αυτόματοι Πωλητές και Στρατόπεδα  Εγκατάστασης 
«Γ»  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
«Δ»  Υπόδειγμα Φύλλου Συμμορφώσεως 
«Ε»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 
«ΣΤ» Προσχέδιο Σύμβασης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ-ΔΕΜ-ΔΟΙ 
5η ΤΑΞΠΖ/4ο ΕΓ/2-ΔΥΓ-ΔΟΙ 
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 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 

 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 2 Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/38/29613/Σ.2419 
     

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

(ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ - ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΝΕΡΟΥ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ ΠΕ 5ης ΤΑΞΠΖ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 
 
1. Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την τοποθέτηση 

μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών εντός των Στρατοπέδων της ΠΕ/5ης 
Ταξιαρχίας Πεζικού. 

 
2. Η ανάδειξη του πλειοδότη, θα γίνει με την διενέργεια συνοπτικού 

(προχείρου) πλειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές. 
 
3. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πιο συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία καθορίζεται με βάση το ύψος του 
προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος ανά μηχάνημα κατά Στρατόπεδο. 

 
4. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δύναται να 

υποβάλλουν προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των Στρατοπέδων στα οποία 
θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα ή μεμονωμένα Στρατόπεδα. Κατόπιν αυτού, η 
κατακύρωση του διαγωνισμού δύναται να γίνει ξεχωριστά κατά Στρατόπεδο, 
ανάλογα με το ύψος του προσφερόμενου μηνιαίου μισθώματος ανά μηχάνημα. 

 
5. Σε κάθε περίπτωση, οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να 

αφορούν το σύνολο των απαιτουμένων ανά Στρατόπεδο μηχανημάτων και όχι 
μέρος αυτών. 

 
6. Το προσφερθέν από τους οικονομικούς φορείς μηνιαίο μίσθωμα δεν 

δύναται να είναι διαφορετικό για κάθε είδος μηχανήματος αυτόματου πωλητή. 
 
7. Ο αριθμός, το είδος και τα Στρατόπεδα τοποθέτησης των 

απαιτούμενων μηχανημάτων Αυτόματων Πωλητών αναφέρονται στο Παράρτημα 
«Β». 

 
8. Η εκτιμώμενη ως κατώτερη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 

των έξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (6.120 €) περίπου.  
 

Άρθρο 2ο 
Διενέργεια Διαγωνισμού 

 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 

ΑΔΑ: Ω8ΥΛ6-ΜΕΦ





Α-2 

./. 

και ώρα 10:00 στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ στην περιοχή «ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑΣ», ως 
συνοπτικός (πρόχειρος) ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες 
ενσφράγιστες προσφορές, ενώπιον επιτροπής, που θα συγκροτηθεί με Δγη της 
5ης ΤΑΞΠΖ. 

 
Άρθρο 3ο 

Επανάληψη Διαγωνισμού 
 

Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα 
για την υπηρεσία, ο διαγωνισμός δύναται να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί. 

 
Άρθρο 4ο 

Δικαίωμα Συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι αναφέρονται στα 
άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/2016, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που 
αναφέρονται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος. 

 
Άρθρο 5ο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό,ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να 

προσκομίσει μέσα στο φάκελο, μαζί με την προσφορά του τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 

α.  Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι: 
 

(1) Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
 

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
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). 

 
(β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 της 

σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 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 Ιουλ 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54) καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

 
(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το 
Ν.2803/2000 (Α΄ 48). 

 

ΑΔΑ: Ω8ΥΛ6-ΜΕΦ





Α-3 

./. 

(δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα Άρθρα 1 και 3 
της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουν 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
Άρθρο 4 αυτής. 

 
(ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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 22.11.2005, σ.15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 
με το Ν.3691/2008 (Α΄ 166). 

 
(στ) Παιδική Εργασία και άλλες μορφές εμπορίας 

ανθρώπων, όπως ορίζονται 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 (Α΄ 215). 
 
 

(2) Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα 
με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. 

 
(3) Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 
(4) 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, δεν έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές και είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016. 

 
Τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο 1 α (1) αφορούν 

επίσης πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ιδίως αφορούν τους 
διαχειριστές (στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ και 
προσωπικών εταιριών ΟΕ και ΕΕ) και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 
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όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιριών).     

 
(5) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση. 
 
(6) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. 
 
(7) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την 

οποιαδήποτε απόφαση της 5ης ΤΑΞΠΖ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της. 

 
(8) 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. 

 
(9) Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς 

με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
 
(10) Είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους. 
 

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχει στον 
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του.  
 

Άρθρο 6ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
1. Οι προσφορές, υποβάλλονται σε ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ 

ΦΑΚΕΛΟ, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 
 

α. Η λέξη «Προσφορά». 
 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την 

προμήθεια (5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ). 
 
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ: 08/2019). 
 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
2. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

 
α.  Υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» όπου θα περιέχει τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης 
διακήρυξης. 
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β.  Υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος 
θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 
 (1) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (Α΄ 75) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 
στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται: 
 

(α) Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και τα υπόλοιπα 
στοιχεία όλων των ατόμων που θα εισέρχονται στο χώρο των Μονάδων για τον 
εφοδιασμό – συντήρηση των μηχανημάτων. 

 
(β) Η ακριβής διεύθυνση της έδρα καθώς και των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας της συμμετέχουσας 
στο διαγωνισμό εταιρίας. 

 
(γ) Τα πλήρη στοιχεία του επαγγελματία ηλεκτρολόγου ο 

οποίος θα προβεί στην ηλεκτρική σύνδεση των μηχανημάτων στους χώρους 
τοποθέτησης με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου. 

 
(δ) Τα Στρατόπεδα στα οποία προτίθεται να 

εγκαταστήσει τα μηχανήματα αυτομάτων πωλητών σύμφωνα με το Παράρτημα 
«Β» της παρούσας διακήρυξης. 
 

(2) Περιγραφή των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης, της 
λειτουργίας και τωντεχνικώνχαρακτηριστικώναυτών. 

 
(3) Φύλλο Συμμόρφωσης ως προς τα καθοριζόμενα στους 

γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «Δ». 

 
(4) Κατάλληλα δημόσια έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει 

ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος διαθέτει άδεια λειτουργίας, εκδοθείσα κατόπιν 
εγκρίσεως της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, καθώς και άδεια λειτουργίας 
αποθήκης τροφίμων, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ' 
αριθ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚΒ'2718/08-10-2012) ή άλλη ισχύουσα. 

 
(5) Βεβαίωση από αρμόδια αρχή ότι τα υλικά των ειδών που 

παρασκευάζονται και διατίθενται μέσω των αυτόματων πωλητών προέρχονται από 
εταιρείες πιστοποιημένες, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή, Ευρωπαϊκά ή εθνικά 
πρότυπα (ISO, EN, ΕΛΟΤ ή άλλο αντίστοιχο), οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με 
τις αρχές του συστήματος HACCP ή κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000. 

 
(6) Βεβαιώσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα αρμόδιων αρχών, 

φορέων πιστοποίησης ή κοινοποιημένων οργανισμών ή δηλώσεις συμμόρφωσης 
CE των κατασκευαστών, από τα οποία να προκύπτει ότι οι τύποι των αυτόματων 
πωλητών που προτίθεται να τοποθετήσει ο συμμετέχων, έχουν ελεγχθεί και κριθεί 
τεχνικώς και υγειονομικώς κατάλληλοι με βάση την ισχύουσα εθνική ή/και κοινοτική 
νομοθεσία. 

 
(7) Αναλυτικός κατάλογος των προϊόντων που θα 
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διαθέτει η εταιρία μέσω των αυτόματων πωλητών καθώς και των τιμών 
πώλησης αυτών. Τονίζεται ότι θα προτιμηθούν επώνυμα προϊόντα ευρέως 
γνωστά στην Ελληνική αγορά. 
 

γ. Υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
όπως στο Παράρτημα «Γ». 
 

3. Επιπλέον για την υποβολή των προσφορών ισχύουν τα παρακάτω: 
 

α. Να έχουν συνταχθεί στη Ελληνική γλώσσα ή να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους. 

 
β. Να είναι σαφής και πλήρης και να μην περιέχουν όρο 

διαφορετικό από τους παρόντες, περιοριστικό ή αμφίβολο. 
 
γ.  Η τοποθέτηση στοιχείων του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ή «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελεί λόγω απόρριψης της προσφοράς. 

 
δ. Προσφορά που είναι αόριστη ή/και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ή 

είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής. 

 
ε.  Η προσφορά πρέπει να έχει διάρκεια δύο (2) μηνών. 
 

4. Οι προσφορές να έχουν παραδοθεί επί αποδείξει στην 5η ΤΑΞΠΖ/4ο 
ΕΓ έως την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα αλλά δεν έφθασαν στην έδρα της Ταξιαρχίας εντός της 
παραπάνω προθεσμίας. 

 
5. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 

2019 και ώρα 10:00 στην έδρα της 5ης ΤΑΞΠΖ στην θέση ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑΣ, 
ΧΑΝΙΑ. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (ΕΔΔ) θα αποσφραγίσει τις 
προσφορές ενώπιον όσων παρευρίσκονται εκ των διαγωνιζομένων ή των 
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, οι οποίοι θα λάβουν γνώση των 
στοιχείων που υπεβλήθησαν. Τονίζεται ότι, η απουσία κάποιου εκ των 
διαγωνιζομένων ή των νομίμων εκπροσόπων αυτών δεν αποτελεί κώλυμα για την 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

 
6. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να φέρουν εξωτερικώς 
τις ίδιες ενδείξεις με τον κύριο φάκελο της προσφοράς. 
 

Άρθρο 7ο 
Αντιπροσφορές 

 
Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 8ο 
Ενστάσεις 

 
Όπως το άρθρο 127 του Ν.4412/16, για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 

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

Άρθρο 9ο  
Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών 

 
1. Κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε δημόσια 

συνεδρίαση, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού αποσφραγίζει κατά σειρά 
λήψης τις προσφορές και τις καταχωρεί σε πρακτικό. Η αποσφράγιση γίνεται με 
την παρακάτω διαδικασία: 
 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και στην 
συνέχεια οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο.  

 
β. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και τοποθετούνται σ’ ένα 
νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. 

 
γ. Στην συνέχεια η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών και στην καταχώρηση τους σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει και σφραγίζει. 

 
δ. Κατόπιν αυτού αποσφραγίζονται οι Οικονομικές Προσφορές 

των εταιριών των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν αποδεκτά κατά το 
προηγούμενο στάδιο, ελέγχονται για την ορθότητά τους, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την επιτροπή, καταχωρούνται σε πρακτικό και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν 
γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται 
αλλά επιστρέφονται. 

 
2. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την προθεσμία 

υποβολής τους, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για 
επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

 
3. Ο διαγωνισμός δεν θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές. 

 
Άρθρο 10ο 

Ισότιμες Προσφορές 
 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές οι οποίες πληρούν τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης  και έχουνακριβώς το ίδιο προσφερθέν μίσθωμα ανά 
αυτόματο πωλητή. Στην περίπτωση αυτή η 5η ΤΑΞΠΖ επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιµες προσφορές. 
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Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και 
παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 παρ.1, Ν. 4412/16). 
 

Άρθρο 11ο 
Έγκριση του διαγωνισμού-Κατακύρωση 

 
1. Η αναθέτουσα αρχή: 

 
α. Πριν την κατακύρωση θα προβεί σε έρευνα, μέσω της 

επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι 
προσφερόμενες τιμές είναι μικρότερες από αυτές που ισχύουν στην ελεύθερη 
αγορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο τμήμα 8 του (θ) σχετικού. Σε 
περίπτωση διαπίστωσης του αντιθέτου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να 
κυρήξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να προχωρήσει στον προσφέροντα με την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή σε 
περίπτωση που δεν υφίσταται στην ματαίωση του διαγωνισμού. 

 
β.  Κατόπιν θα ενημερώσει εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών,από 
την ειδοποίηση, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ενηµερωµένο, ή ελλείψει 

αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι  
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1α(1) του Άρθρου 5 των παρόντων 
Όρων. 
 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, ενηµερωµένο, το οποίο να 
καλύπτει τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1α(2) έως (4) του 
Άρθρου 5 του παρόντος. Αν το κράτος µέλος ή εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου 
είδους έγγραφοή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις προαναφερθείσες 
παραγράφους, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - µέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

 
(3) Πιστοποιητικό/ Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού 

επιμελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 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. 

 
(4) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης όπως 

στο άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήματος. 
 

2. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο 
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χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 103 
του Ν.4412/2016. 

 
3. Αν κατά τον έλεγχο των εν λόγω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4412/2016, είναι ψευδή 
ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και 
τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν.4412/2016, ακολουθούνταιοι διαδικασίες που 
περιγράφονται στις παραγράφους 3 και 5 αντίστοιχα του άρθρου 103 του 
Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 12ο 

Κοινοποίηση Κατακύρωσης Διαγωνισμού 
 

Η απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών κοινοποιείται σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, 
όπως με τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, επί αποδείξει. Μετά την 
επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης όπως αυτή 
καθορίζεται στο άρθρο 105, παρ. 3. του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης εντός 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του αναδόχου για την υπογραφή της Σύμβασης, 
ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.  

 
Άρθρο 13ο 

Εγγυοδοσία Καλής Εκτελέσεως  
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί,ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να 
καλύπτει το 5% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής δεν θα πρέπει να λήγει νωρίτερα από δύο (2) μήνες μετά την 
λήξη της σύμβασης. Η οριστική αυτή εγγυοδοσία επιστρέφεται προς τον 
προμηθευτή μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Δεν 
απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
 

Άρθρο 14ο 
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου  

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν οι λόγοι που 

αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την διαδικασία που 
περιγράφεται σε αυτό. 

 
Άρθρο 15ο 

Εξαιρέσεις Επιβολής Κυρώσεων-Ανωτέρα Βία 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016. Η 
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απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

 
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή το εργοστάσιο του 

προμηθευτή. 
 
γ. Πλημμύρα. 
  
δ. Σεισμός 
 
ε. Πόλεμος 
 
στ. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 

μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια, και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή 
δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

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

2. Τα παραπάνω γεγονότα, πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην 
υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την εκδήλωσή τους, 
ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο προμηθευτής θα πρέπει να φέρει μέσα στην 
ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από  αρμόδια 
Κρατική Αρχή. 

 
3. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 
 

Άρθρο 16ο  
Μεταφορά – Παράδοση – Παραλαβή – Λειτουργία - Τροφοδοσία 

Μηχανημάτων 
 

1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να: 
 

 α.  Τοποθετήσει στα Στρδα της Ταξιαρχίας τους αυτόματους 
πωλητές οι οποίοι θα είναι σε άριστη κατάσταση. Τονίζεται ότι η ηλεκτρική 
σύνδεση των μηχανημάτων θα γίνει από επαγγελματία ηλεκτρολόγο με μέριμνα 
και δαπάνη του αναδόχου και υπό την εποπτεία του Τμήματος Υγιεινής και 
Ασφαλείας (Τ.Υ.Α) της Μονάδας. 

 
 β.  Συντηρεί, καθαρίζει και απολυμαίνει τα μηχανήματα με μέριμνα 
και δαπάνη του. 
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γ. Αποκαθιστά κατόπιν ενημέρωσης του άμεσα οποιαδήποτε 
βλάβη των μηχανημάτων. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που λόγω βλάβης κάποιο 
μηχάνημα δεν επιστρέφει ρέστα ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει 
άμεσα καθώς και να επιστρέψει τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά (στους οφειλέτες) 
μετά από ενέργεια της αντίστοιχης Μονάδας. 
 

δ. Ανατροφοδοτεί συχνά τα μηχανήματα ούτως ώστε να υπάρχουν 
πάντα διαθέσιμα ροφήματα-εφόδια. 

 
ε. Εγγυάται την σωστή λειτουργία τους (ψύξη-θέρμανση) ώστε το 

διατιθέμενο προϊόν να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και 
ασφαλείας για την κατηγορία του. 

 
στ. Εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση του πληροί τις σχετικές απαιτήσεις 

υγιεινής όπως καθορίζονται στον Ε.Κ. 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, 
μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και 
προσφοράς των προς πώληση προϊόντων (Υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ. 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012(ΦΕΚΒ’2718/08/10/2012). 

 
η. Διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη όπου θα διατηρούνται εντός 

των μηχανών θα διατίθενται καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. 
 
θ.   Δέχεται τον περιοδικό ή αιφνίδιο έλεγχο των εγκαταστάσεων 

του καθώς και των προς πώληση προϊόντων από τις αρμόδιες επιτροπές της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών. 
 

2. Τα μηχανήματα να είναι τυποποιημένα, όπως διατίθενται στο εμπόριο, 
σύγχρονα και σύμφωναμε τις αγορανομικές διατάξεις που αφορούν τις τεχνικές 
προδιαγραφές τους. Επιπλέον, όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης πρέπει 
να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειας του, 
διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε 
περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

 
3. Σε  περίπτωση προσκόμισης ακατάλληλων μηχανημάτων, 

χαρακτηριζομένων έτσι από αρμόδια επιτροπή της Ταξιαρχίας, αυτά δεν θα 
παραλαμβάνονται. 

 
4. Απαγορεύεται αυστηρά: 

 
α. Η προσθήκη και τοποθέτηση αυτόματων πωλητών καθώς και η 

πώληση ειδών που δεν αναγράφονται στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, εκτός 
εάν επέλθει επέκταση της Σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του 
Διαγωνισμού. 

 
β. Η τήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των 

αυτομάτων πωλητών, εκτός από τα κατάλληλα δοχεία για απορρίμματα. 
 
γ. Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων 

στους χώρους που είναι εγκατεστημένοι οι αυτόματοι πωλητές. 
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δ.  Αυθαίρετη αύξηση της τιμής των προϊόντων κατά το χρονικό 

διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση. Εφόσον το είδος είναι διατιμημένο και γίνει 
αναπροσαρμογή της τιμής από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή ή η 
διαμόρφωση της τιμής είναι ελεύθερη και κριθεί από τον ανάδοχο ότι υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να αποφευχθεί η αναπροσαρμογή, 
τότε θα υποβάλλεται από αυτόν σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από 
επίσημα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι πράγματι σημειώθηκε ανατίμηση 
των ειδών και ως εκ τούτου επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της τιμής η οποία θα 
ενεργείται κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 17ο  

Μηνιαίο Μίσθωμα 
 

1. Για το μηνιαίο μίσθωμα,ορίζεται ως ποσό εκκίνησης, το ποσό των 
δέεκαπέντε (15) ευρώ ανά μηχάνημα αυτόματου πωλητή. Στην τιμή αυτή 
περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του δημοσίου (Χαρτόσημο – 
ΟΓΑ/Χαρτόσημο). 

 
2.  Η πληρωμή του συνολικού ποσού θα γίνεται εντός του 1ου 

δεκαημέρου έκαστου μηνός σε λογαριασμό που τηρεί το ΣΠ ΧΑΝΙΩΝ στην 
Τράπεζα Πειραιώς με μέριμνα του αναδόχου. Τονίζεται ότι ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να δεχτεί οποιαδήποτε τροποποίηση της παραπάνω διαδικασίας η 
οποία θα προκύψει για λόγους που αφορούν την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 18ο 

Δειγματοληψία Ειδών 
 
1. Η 5η ΤΑΞΠΖ δύναται να προβεί σε δειγματοληψία των προς πώληση 

ειδών προς διαπίστωση της καταλληλότητας τους με επιτροπή συντελούμενη από 
αρμόδιους Αξκούς. 

 
2. Η απαιτούμενη τυχόν δειγματοληψία (μακροσκοπική εξέταση ή 

αποστολή δειγμάτων) εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016. 
 

3. Τα έξοδα των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 19ο  
Απαιτούμενα Είδη προς Πώληση από τους Αυτόματους Πωλητές 

 
1.  Οι αυτόματοι πωλητές Αφεψημάτων – Ροφημάτων θα πρέπει να 

παρέχουν τουλάχιστον τα παρακάτω ροφήματα: 
 

α. Τσάι (ζεστό - κρύο) 
 

(1) Μέτριο : 1 – 1,5 γρ. τσάι, 10 γρ. ζάχαρη. 
 
(2) Γλυκό : 1 – 1,5 γρ. τσάι, 15 γρ. ζάχαρη. 
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(3) Σκέτο : 1 – 1,5 γρ. τσάι. 
 

β. Στιγμιαίος καφές (ζεστό - κρύο) με ή χωρίς γάλα. 
 

(1) Μέτριος : 1,5 – 2 γρ. καφές, 10 γρ. ζάχαρη. 
 
(2) Γλυκός : 1,5 – 2 γρ. καφές, 18 γρ. ζάχαρη. 
 
(3) Σκέτος : 1,5 – 2 γρ. καφές. 

 
γ.     Σοκολάτα (ζεστή - κρύα) 
 

(1) Συνολικό βάρος : 25 γρ. σκόνης κακάο ανά δόση σε 
ποτήρι τουλάχιστον των 200ml. 

 
(2) Αναλογία μίγματος: κακάο 1 κιλό, ζάχαρη 8 κιλά, γάλα 

σκόνη 250 γρ. 
 
δ.  Εσπρέσσο (ζεστό). 
 

(1) Μέτριο : 1,5 – 2 γρ. καφές, 10 γρ. ζάχαρη. 
 
(2) Γλυκό : 1,5 – 2 γρ. καφές, 15 γρ. ζάχαρη. 
 
(3) Σκέτο : 1,5 – 2 γρ. καφές. 
 

ε.  Καπουτσίνο (Ζεστό-Κρύο). 
 

(1) Μέτριο : 1,5 – 2 γρ. καφές, 10 γρ. ζάχαρη, 6-8 γρ. κρέμα. 
 
(2) Γλυκό : 1,5 – 2 γρ. καφές, 15 γρ. ζάχαρη, 6-8 γρ. κρέμα. 
 
(3) Σκέτο : 1,5 – 2 γρ. καφές, 6-8 γρ. κρέμα. 

 
ενώ γίνονται αποδεκτά και άλλα ροφήματα. 
 

2. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
όλων των ροφημάτων που διατίθενται από τον ανάδοχο θα είναι άριστη ενώ η 
δημιουργία του ροφήματος θα γίνεται με κανονικές μερίδες από πρώτη ύλη που θα 
είναι διαπιστευμένη και επώνυμη. Η παραπάνω καθορισμένη σύσταση πρέπει να 
παραμένει σταθερή καθόλη την διάρκεια της σύμβασης και δύναται να ελέγχεται με 
εργαστηριακές εξετάσεις. 

 
3. Τα χρησιμοποιούμενα κύπελλα θα είναι πιστοποιημένα για θερμά 

ροφήματα και χωρητικότητας τουλάχιστον 200 ml. 
 

4. Οι αυτόματοι πωλητές Νερού - Αναψυκτικών και Τροφίμων θα 
πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα παρακάτω είδη τα οποία θα είναι ευρέως 
γνωστά στην ελληνική αγορά όπως: 
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α.  Εμφιαλωμένο Φυσικό Νερό σε συσκευασία PET 500ml. 
 
β. Αναψυκτικά σε αλουμινένια συσκευασία 330ml (τύπου Cola, 

Cola Light, Πoρτοκαλάδα, Λεμονάδα, Τσάι Κρύο, Σόδα). 
 
γ. Αλμυρά-Γλυκά Σνάκ σε διάφορες γεύσεις (Κράκερς, Πατατάκια, 

Μπάρες Δημητριακών). 
 
δ. Αρτοσκευάσματα (Κρουασάν κτλ). 
 
ε. Σοκολατοειδή. 

 
Άρθρο 20ο  

Γενικές Διατάξεις 
 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση του συνόλου ή μέρος των υποχρεώσεών 
του αναδόχου που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε οιονδήποτε τρίτο. 

 
2. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που 

τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης περί 
αύξησης των κάθε φύσεων δαπανών, φόρων, τελών (εξαίρεση αποτελούν οι 
συντελεστές ΦΠΑ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας των πωλούμενων προϊόντων. 

 
3. Η Υπηρεσία δύναται κατά την διάρκεια της Σύμβασης και με την 

σύμφωνη γνώμη του/των αναδόχου/ων, να εγκαταστήσει εντός των 
Στρατοπέδων επιπλέον μηχανήματα αυτομάτων πωλητών με τους ίδιους 
όρους (έως το διπλάσιο των απαιτουμένων στην παρούσα διακήρυξη) 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 

 
4. Η διοίκηση της εκάστοτε Μονάδας έχει το δικαίωμα να παραστεί 

κατά την κρίση της σε τουλάχιστον δύο (2) καταμετρήσεις εισπράξεων εντός 
του χρονικού διαστήματος του μισθώματος (Σελ 8 ΤΕ 61-1)  

 
5. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στα Στρατόπεδα της 5ης 

Ταξιαρχίας Πεζικού θα είναι μόνιμο και η άδεια εισόδου θα εκδίδεται από τα 
αντίστοιχα Γραφεία Ασφαλείας. 

 
6. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που 

τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά: από 
σεισμό, πλημμύρα ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, κλοπή, 
βραχυκύκλωμα, κακόβουλες πράξεις ή άλλον λόγο που δεν αναφέρεται ρητά στην 
παρούσα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος το κρίνει σκόπιμο, δύναται να 
τοποθετήσει μεταλλικούς κλωβούς ασφαλείας στα μηχανήματα. 

 
7. Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία του αναδόχου, ο οποίος κατά την λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο 
λύση της σύμβασης οφείλει να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη. 
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8. Ο διαγωνισμός διέπεται από το Ν.4412/2016, με την επιφύλαξη των 
τυχόν οριζομένων σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τις 
δημόσιες συμβάσεις. 

 
 
 

 Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Βαντσίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  
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 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 2 Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/38/29613/Σ.2419 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

 
 

Α/Α ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΝΕΡΟΥ-

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1 ΣΤΡΔΟ «ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ» (Χανιά) 1 1 - 

2 ΣΤΡΔΟ «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» (Χανιά) 1 1 - 

3 ΣΤΡΔΟ «ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» (Χανιά) 1 1 1 

4 ΣΤΡΔΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ» (Χανιά) 3 4 2 

5 ΣΤΡΔΟ «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» (Ρέθυμνο) 7 6 2 

6 
ΣΤΡΔΟ «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» 
(Ηράκλειο) 

1 1 
1 

ΣΥΝΟΛΟ 14 14 6 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34 
 
 

1. Οι χώροι τοποθέτησης των μηχανημάτων εντός των Στρατοπέδων 
θα υποδειχθούν στον ανάδοχο από το αρμόδιο Στρατιωτικό Προσωπικό. 

 
2. Οι παραπάνω χώροι: 
 

α.  Διασφαλίζουν την συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού 
κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση (παρέχονται δωρεάν). 

 
β.  Προστατεύονται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές 

συνθήκες. 
 

γ.  Δεν στεγάζονται σε σημεία όπου υπάρχουν δραστηριότητες 
που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα είδη. 

 
 
 

 Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Βαντσίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  
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 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 2 Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/38/29613/Σ.2419 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
Ο υπογεγραμμένος ............................ (Ονοματεπώνυμο) του ...................... 

(Όνομα Πατρός) κάτοικος .................. (Πόλη, Χωριό) ................................... (Οδός 
και αριθμός) τηλ. ............... που εκπροσωπώ την ....................................... (Όνομα 
Εταιρείας) σας γνωρίζω τα παρακάτω: 
 

α.  Λάβαμε γνώση και αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους γενικούς 
και ειδικούς όρους της υπ’αριθμ. 08/2019 διακήρυξης της 5ης ΤΑΞΠΖ. 
 

β.  Προσφέρουμε μηνιαίο μίσθωμα ανά μηχάνημα αυτόματου 
πωλητή όπως παρακάτω: 
 
 

Α/Α ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΝΕΡΟΥ-

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ
ΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 
ΑΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ 

ΕΥΡΩ 

1 ΣΤΡΔΟ «ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ» 1 1 -  

2 ΣΤΡΔΟ «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» 1 1 -  

3 ΣΤΡΔΟ «ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» 1 1 1  

4 ΣΤΡΔΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ» 3 4 2  

5 ΣΤΡΔΟ «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» 7 6 2  

6 ΣΤΡΔΟ «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» 1 1 1  

 
(ΕΚΔΟΤΗΣ) 
………………… 
(ΘΕΩΡΗΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 
 
 

 Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Βαντσίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  
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 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 2 Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/38/29613/Σ.2419 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

Α/Α ΑΡΘΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

1 Άρθρο 1ο   

2 Αρθρο 2ο   

3 Άρθρο……  

 
 
Παρατήρηση: 
 
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στη στήλη «Συμφωνία – Προτάσεις» να αναγράφει 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη λέξη «ΣΥΜΦΩΝΩ». Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί σε κάτι 
θα αναγράφει τους λόγους λεπτομερώς. 
 
 
 

 Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Βαντσίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  
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5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
«V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
2 Δεκ 19 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/38/29613/Σ.2419 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 
EKΔΟΤΗΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ…………. 
HM/NIA EKΔΟΣΗΣ: ……………. 
ΠΡΟΣ: 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο ………. ΠΟΣΟΥ ………..ΕΥΡΩ 
 

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή μας, ανέκκλητα 
κι ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της ενστάσεως και της διζήσεως, 
υπέρ της ………………………. (πλήρη επωνυμία εταιρίας), κατοίκου 
…...............οδός…………αριθμός…… μέχρι του ποσού των ……….(ολογράφως) 
Ευρώ και ισχύει η εγγύηση αυτή μέχρι τις ……………….(ημ/νία λήξεως), για την 
συμμετοχή στο διαγωνισμό για την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτομάτων 
πωλητών που προκηρύχθηκε με την υπ αρίθμ. 08/2019 διακήρυξη της 5ης 

Ταξιαρχίας Πεζικού. Το ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα 
καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την απλή έγγραφη ειδοποίησής σας. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης της 
παρούσας, η εγγυητική επιστολή μας θα ισχύει για το υπόλοιπο αυτής. Σε 
περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσης, 
ύστερα από έγγραφό σας που θα υποβληθεί πριν από τις …………(ημ/νια λήξεως 
εγγύησης). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, 
που έχουν δοθεί στο δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
(ΕΚΔΟΤΗΣ) 
(ΘΕΩΡΗΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
 
 
 

 Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Βαντσίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  
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 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «V ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΡΗΤΩΝ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 2 Δεκ 19 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600.163/38/29613/Σ.2419 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 08/2018  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ - ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ, ΝΕΡΟΥ – ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΣΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΕ 5ης ΤΑΞΠΖ 

 
1. Στα Χανιά σήμερα την… του μήνα…..του έτους 2019, ημέρα της 

εβδομάδος …… στο γραφείο του Δντή 4ου ΕΓ της 5ης ΤΑΞΠΖ, οι υπογεγραμμένοι, 
αφενός μεν ο ………., Διευθυντής 4ου ΕΓ/ 5ης ΤΑΞΠΖ, εκπροσωπών με την 
ιδιότητά του αυτή το Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου ο 
………………………………….. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ………….. 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν αυτά που διαλαμβάνονται στα επόμενα άρθρα 
αυτής της συμβάσεως. 

 
2. Δυνάμει της υπ’αριθμ. …………………………………… Δγής 

κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτομάτων 
πωλητών σε Στρατόπεδα ΠΕ 5ης ΤΑΞΠΖ εταιρία «…………………». 

 
3. Κατόπιν αυτού ο ……………………..…….., με την ιδιότητά του που 

ονομαζόμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», αναθέτει στην εταιρία «……..………» 
που ονομάζονται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» την προμήθεια τοποθέτησητων 
μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών εργασία την οποία αναλαμβάνει υπό τους 
κάτωθι όρους και συμφωνίες. 

 
Άρθρο 1ο  

Στρατόπεδα Τοποθέτησης Αυτόματων Πωλητών και Είδος Αυτών 
 

 

Α/Α ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΡΟΦΗΜΑΤΩ
Ν 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ  
ΝΕΡΟΥ-

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΠΩΛΗΣΗΣ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1 ΣΤΡΔΟ «ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ» (Χανιά) 1 1 - 

2 ΣΤΡΔΟ «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ» (Χανιά) 1 1 - 

3 ΣΤΡΔΟ «ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ» (Χανιά) 1 1 1 

4 ΣΤΡΔΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ» (Χανιά) 3 4 2 

5 ΣΤΡΔΟ «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ» (Ρέθυμνο) 7 6 2 

6 ΣΤΡΔΟ «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» (Ηράκλειο) 1 1 1 

ΣΥΝΟΛΟ 14 14 6 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34 
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Άρθρο 2ο 
Τεχνικοί Όροι 

 
1. Τα μηχανήματα αυτόματων πωλητών θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 

από βεβαίωση CE και θα είναι σε άριστη κατάσταση. 
 
2. Η ανατροφοδοσία των μηχανημάτων θα γίνεται με μέριμνα του 

αναδόχου κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
οργάνων ασφαλείας των μονάδων. 

 
3. Η ηλεκτροδότηση-υδροδότηση των μηχανημάτων παρέχεται δωρεάν, 

ενώ τον προμηθευτή βαραίνουν τα έξοδα διασύνδεσης αυτών.Τονίζεται ότι η 
ηλεκτρική σύνδεση των μηχανημάτων θα γίνει από τον επαγγελματία ηλεκτρολόγο 
……………………….…………….. με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπό 
την εποπτεία του Τμήματος Υγιεινής και Ασφαλείας της αντίστοιχης Μονάδας.  

 
4. Η τήρηση των μέτρων ασφαλείας αποτελεί πρώτιστο καθήκον του 

Αναδόχου. 
 
5. Η διοίκηση της εκάστοτε Μονάδας έχει το δικαίωμα να παραστεί κατά 

την κρίση της σε δύο (2) καταμετρήσεις εισπράξεων εντός του χρονικού 
διαστήματος του μισθώματος (Σελ 8 ΤΕ 61-1)  
 

Άρθρο 3ο  
Μηνιαίο Μίσθωμα 

 
Το συνολικό ύψος του μηνιαίου μισθώματος το οποίο οφείλει να 

καταβάλλει ο ανάδοχος ανέρχεται στο ποσό των …….…Ευρω (22 μηχανήματα Χ 
10€ μηνιαίο μίσθωμα ανά μηχάνημα) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων 
κρατήσεων(ΟΓΑ/ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ). Η πληρωμή θα γίνεται εντός 1ου 
δεκαημέρου του επομένου μηνός σε λογαριασμό που τηρεί το Στρατιωτικό 
Πρατήριο Χανίων στην Τράπεζα Πειραιώς (Αριθμ. Λογαριασμού: 
…………………………) 
 

Άρθρο 4ο  
Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου  

 
1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, επιβάλλονται 

στον προμηθευτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της Ταξιαρχίας, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
 
 α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
 β. Δεύτερη φορά, πρόστιμο 25 % της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης. 
 
 γ. Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την 
κρίση της Ταξιαρχίας και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14: 
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 (1) Θα επιβάλλεται πρόστιμο με προσαύξηση του αμέσως 
προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από τη Ταξιαρχία. 
 
 (2) Κήρυξη του προμηθευτή, ως έκπτωτου όταν συντρέχουν 
οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με την 
διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό.  
 

2. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον προμηθευτή, εφόσον διαπιστωθεί 
ανωτέρα βία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016. Η 
απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον προμηθευτή. Ως περιπτώσεις ανωτέρας 
βίας αναφέρονται   ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των 
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή. 

 
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή το εργοστάσιο του 

προμηθευτή. 
 
γ. Πλημμύρα. 
 
δ. Σεισμός 
 
ε.   Πόλεμος 
  
στ. Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 

μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί  αρμόδια, και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή 
δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 

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

3. Τα παραπάνω γεγονότα, πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην 
υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την εκδήλωσή τους, 
ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο προμηθευτής θα πρέπει να  φέρει μέσα 
στην ίδια προθεσμία την έναρξη και τη λήξη τους και να βεβαιωθούν από  αρμόδια 
Κρατική Αρχή. 

 
4. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών 

συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 

 
Άρθρο 5ο 

Μεταφορά – Παράδοση – Παραλαβή – Λειτουργία – Τροφοδοσία 
 

 
1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να: 

 
 α.  Τοποθετήσει στα Στρδα της Ταξιαρχίας τους αυτόματους 
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πωλητές οι οποίοι θα είναι σε άριστη κατάσταση. Τονίζεται ότι η ηλεκτρική 
σύνδεση των μηχανημάτων θα γίνει από επαγγελματία ηλεκτρολόγο με μέριμνα 
και δαπάνη του αναδόχου και υπό την εποπτεία του Τμήματος Υγιεινής και 
Ασφαλείας (Τ.Υ.Α) της Μονάδας. 

 
β.  Συντηρεί, καθαρίζει και απολυμαίνει τα μηχανήματα με μέριμνα 

και δαπάνη του. 
 
γ. Αποκαθιστά κατόπιν ενημέρωσης του άμεσα οποιαδήποτε 

βλάβη των μηχανημάτων. Τονίζεται ότι σε περίπτωση που λόγω βλάβης κάποιο 
μηχάνημα δεν επιστρέφει ρέστα ο ανάδοχος υποχρεούται να την αποκαταστήσει 
άμεσα καθώς και να επιστρέψει τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά (στους οφειλέτες) 
μετά από ενέργεια της αντίστοιχης Μονάδας. 
 

δ.  Ανατροφοδοτεί συχνά τα μηχανήματα ούτως ώστε να υπάρχουν 
πάντα διαθέσιμα ροφήματα-εφόδια. 

 
ε. Εγγυάται την σωστή λειτουργία τους (ψύξη- θέρμανση) ώστε το 

διατιθέμενο προϊόν να πληρεί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφαλείας 
για την κατηγορία του. 

 
στ. Εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση του πληροί τις σχετικές απαιτήσεις 

υγιεινής όπως καθορίζονται στον Ε.Κ 852/2004, σε όλα τα στάδια παρασκευής, 
μεταποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής, διακίνησης και 
προσφοράς των προς πώληση προϊόντων (Υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ. 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012(ΦΕΚΒ’2718/08/10/2012). 

 
η. Διασφαλίζει ότι τα πωλούμενα είδη όπου θα διατηρούνται εντός 

των μηχανών θα διατίθενται καλά συντηρημένα και σε άριστη ποιότητα. 
 
θ.  Δέχεται τον περιοδικό ή αιφνίδιο έλεγχο των εγκαταστάσεων 

του καθώς και των προς πώληση προϊόντων από τις αρμόδιες επιτροπές της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα αυτών. 
 

2. Τα μηχανήματα να είναι τυποποιημένα, όπως  διατίθενται στο 
εμπόριο, σύγχρονα και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις που αφορούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές τους. Επιπλέον, όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης 
πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο 
το ονοματεπώνυμο του κατόχου με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειας του, 
διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε 
περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. 

 
3. Σε περίπτωση προσκόμισης ακατάλληλων μηχανημάτων, 

χαρακτηριζομένων έτσι από αρμόδια επιτροπή της Ταξιαρχίας, αυτά δεν θα 
παραλαμβάνονται. 

 
4. Απαγορεύεται αυστηρά: 

 
α. Η προσθήκη και τοποθέτηση αυτόματων πωλητών καθώς και η 

πώληση ειδών που δεν αναγράφονται στις συμβάσεις που θα υπογραφούν, εκτός 
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εάν επέλθει επέκταση της  Σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση 
του Διαγωνισμού.  

 
 β. Η τήρηση άλλων αντικειμένων στους χώρους τοποθέτησης των 
αυτομάτων πωλητών, εκτός από τα κατάλληλα δοχεία για απορρίμματα. 

 
 γ.  Η ανάρτηση ή τοιχοκόλληση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων 
στους χώρους που είναι εγκατεστημένοι οι αυτόματοι πωλητές. 

 
 δ.  Αυθαίρετη αύξηση της τιμής των προϊόντων κατά το χρονικό 
διάστημα που θα ισχύει η σύμβαση. Εφόσον το είδος είναι διατιμημένο και γίνει 
αναπροσαρμογή της τιμής από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλη αρμόδια αρχή ή η 
διαμόρφωση της τιμής είναι ελεύθερη και κριθεί από τον ανάδοχο ότι υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για τους οποίους δεν μπορεί να αποφευχθεί η αναπροσαρμογή, 
τότε θα υποβάλλεται από αυτόν σχετική αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από 
επίσημα στοιχεία με τα οποία αποδεικνύεται ότι πράγματι σημειώθηκε ανατίμηση 
των ειδών και ως εκ τούτου επιβάλλεται η αναπροσαρμογή της τιμής η οποία θα 
ενεργείται κατόπιν απόφασης της Υπηρεσίας. 

 
 ε. Η πώληση ειδών σε τιμές άνω του μέσου όρου λιανικής τιμής 
του προϊόντος. 

 
Άρθρο 6ο  

Δειγματοληψία Ειδών 
 
1. Η 5η ΤΑΞΠΖ δύναται να προβεί σε δειγματοληψία των προς πώληση 

ειδών (Ροφημάτων – Αναψυκτικών – Τροφίμων) προς διαπίστωση της 
καταλληλότητας τους με επιτροπή συντελούμενη από αρμόδιους Αξκούς. 

 
2. Η απαιτούμενη τυχόν δειγματοληψία (μακροσκοπική εξέταση ή 

αποστολή δειγμάτων) εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 208 του 
Ν.4412/2016. 

 
3. Τα έξοδα των εργαστηριακών εξετάσεων βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 7ο  
Εγγυοδοσία 

 
1. Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση της συμβάσεως κατέθεσε 

στην Ταξιαρχία την υπ’ αρίθμ…………………εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της παρούσης ύψους…………..………€, της………………………. ………………… 

 
2. Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά την 

πλήρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 
 

Τελικές Διατάξεις 
 

1. Η παρούσα σύμβαση: 
 

α.  Διέπεται από τον Ν.4412/2016. 
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β.   Κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται με το 

οποίο συσχετίζεται εκτός καταφανών σφαλμάτων ή παραδρομών που γίνονται 
αποδεκτές και από τους συμβαλλόμενους. 

 
γ. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης καλύπτει το χρονικό διάστημα 

από …………………2019 έως ……………..2020 και με δικαίωμα παράτασης για 
δύο (2) τρίμηνα, με την σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων και με τους ίδιους 
όρους. 

 
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση του  συνόλου ή μέρος των υποχρεώσεών 

του αναδόχου που απορρέουν από τους παρόντες όρους σε οιονδήποτε τρίτο. 
 
3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που 

τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύμβασης περί 
αύξησης των κάθε φύσεων δαπανών, φόρων, τελών (εξαίρεση αποτελούν οι 
συντελεστές ΦΠΑ) και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας των πωλούμενων προϊόντων. 

 
4. Η Υπηρεσία δύναται κατά την διάρκεια της Σύμβασης και με την 

σύμφωνη γνώμη του/των αναδόχου/ων, να εγκαταστήσει εντός των 
Στρατοπέδων επιπλέον μηχανήματα αυτομάτων πωλητών με τους ίδιους 
όρους (έως το διπλάσιο των απαιτουμένων στην παρούσα διακήρυξη) 
εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 

 
5. Η διοίκηση της εκάστοτε Μονάδας έχει το δικαίωμα να παραστεί 

κατά την κρίση της σε δύο (2) καταμετρήσεις εισπράξεων εντός του 
χρονικού διαστήματος του μισθώματος (Σελ 8 ΤΕ 61-1)  

 
6. Το προσωπικό που θα εισέρχεται στα Στρατόπεδα της 5ης ΤΑΞΠΖ θα 

είναι μόνιμο και η άδεια εισόδου θα εκδίδεται από τα αντίστοιχα Γραφεία 
Ασφαλείας των Στρδων. 

 
7. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που 

τυχόν προκληθεί στα μηχανήματα από οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά: από 
σεισμό, πλημμύρα ή άλλα περιστατικά ανώτερης βίας, πυρκαγιά, κλοπή, 
βραχυκύκλωμα, κακόβουλες πράξεις ή άλλον λόγο που δεν αναφέρεται ρητά στην 
παρούσα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος το κρίνει σκόπιμο, δύναται να 
τοποθετήσει μεταλλικούς κλωβούς ασφαλείας στα μηχανήματα. 

 
8. Τα μηχανήματα που θα εγκατασταθούν αποτελούν περιουσιακά 

στοιχεία του αναδόχου, ο οποίος κατά την λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο 
λύση της σύμβασης οφείλει να τα απομακρύνει με δική του ευθύνη. 
 

9. Συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κατόπιν της ανάγνωσης της 
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
                    -Ο-                                                      Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΔΝΤΗΣ 4ου ΕΓ/5ης ΤΑΞΠΖ 
 
 
 

 Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Βαντσίδης 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 

  
  

Υπίλαρχος Ιωάννης Λαθουράκης  
Επιτελής 4ου ΕΓ/2  
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