
ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ :15 €     ΑΔΑ: 7ΨΟΘ6-4ΕΘ 
 

                  
                                                                            ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣ: Ανωτάτη Επιτροπή                                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
            Προμηθειών                                  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΦ-ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ 
                                                                  Τηλ. : 210-5531425 
                                                                  Φ. : 604.4.7/1/16 
                                                                  Σ. :  695                                                         
ΚΟΙΝ: ΩΣ Πίνακας Αποδεκτών  
  
   
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών 
Εγκατάστασης/ Πλήρωσης Αυτόματων Πωλητών Ψυχρών Ποτών (Αναψυκτικών, Χυμών, 
Νερών), σε Ν. Υπηρεσίες του ΠΝ στην Περιοχή Αττικής και Σαλαμίνας για Ένα (1) Έτος, με 
Δικαίωμα της Υπηρεσίας για Ετήσια Παράταση, με τους Ίδιους Όρους και Τιμές, Συνολικού 
Π/Υ 88.500,00€ (Συμπεριλαμβανομένης και της Ετήσιας Παράτασης). 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/16 

 
Έχοντας υπόψη : 
          α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και   
Λογιστικού των   Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70). 
 β.  Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών». 

γ.  Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και 
Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« 
Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 
           δ.  Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247Α/95), όπως 
τροποποιήθηκε/ συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση 
και Ευθύνη» και τις διατάξεις του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

ε.    Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και 
Αυτοδιοίκητων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις». 
           στ.  Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε/ 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.4055/12 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 
           ζ.  Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
(δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δημοσίων Συμβάσεων….. και 
άλλες διατάξεις». 
           η.  Το Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14/2012) «Επείγουσες Ρυθμίσεις που Αφορούν την 
Εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015». 
            θ.  Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄) «Εθνικό Σύστημα δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις». 
            ι. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις». 
  ια.  To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 
10-7-2007).  
           ιβ.  Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί 
Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα  της Διοίκησης  
των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08(ΦΕΚ Β΄ 1753 )».  
           ιγ. Το Ν.2741/99 «Περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και Άλλες Ρυθμίσεις 
Αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης» 
 ιδ. Το Ν.3370 (ΦΕΚ 176 τβ΄/11-07-05) «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών Δημόσια Υγείας και Λοιπές Διατάξεις» 
 



          ιε. Την ΚΥΑ 487/00 (ΦΕΚ 1219 Β΄/04-10-2000) «Περί Υγιεινής των Τροφίμων» σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ 
 ιστ.  Την ΚΥΑ 121/03 (ΦΕΚ 685 Β΄/30-05-2003) «Ρύθμιση Επιμέρους Ζητημάτων 
που Αφορούν την Κατάσχεση Τροφίμων κλπ.» 
           ιζ.         Την ΚΥΑ 15523/06 (ΦΕΚ 1187 Β΄/31-8-06) “Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν 
τη διαδικασία κατάσχεσης- δέσμευσης- απόσυρσης/ ανάκλησης τροφίμων”. 
 ιη. ΝΑΑ 150907Ζ ΑΠΡ 16/ΔΔΜΝ 
  
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ  
 

     1.   Ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης/ 
πλήρωσης αυτόματων πωλητών ψυχρών ποτών (αναψυκτικών, χυμών, νερών), σε Ν. 
Υπηρεσίες του ΠΝ στην Περιοχή Αττικής και Σαλαμίνας για Ένα (1) Έτος, με δικαίωμα της 
υπηρεσίας για ετήσια παράταση, με τους ίδιους όρους και τιμές και με κριτήριο κατακύρωσης 
το υψηλότερο αντίτιμο. (CPV: 55400000-4). 
 
     2. Ως τιμή εκκίνησης μηνιαίου αντιτίμου, ορίζεται το ποσό των πενήντα πέντε Ευρώ 
(55,00€) ανά μηχάνημα. Τα ψυχρά ποτά θα έχουν σταθερή τιμή πώλησης, η οποία 
διαμορφώνεται ως κάτωθι: 
 α. Αναψυκτικά: 0,80€ (330c) 
 β. Φυσικός Χυμός: 0,80€  
 γ. Εμφιαλωμένο Νερό: 0,30€ (0,5L)  
οι οποίες θα είναι ενιαίες για όλα τα προσφερόμενα ομοειδή είδη κάθε εταιρείας, που θα 
διατίθενται από τα προς εγκατάσταση μηχανήματα. 
 
    3. 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) 

 
 

Κριτήριο 
Κατακύρωσης 

 

Ημερομηνία 
αποστολής 

για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα 

της Ε.Ε. 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης  

στον 
Ημερήσιο 

Τύπο 
 

 
Ημερομηνία 
δημοσίευσης  

στο ΦΕΚ 
 

 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΑΝΤΙΤΙΜΟ 

 
Δεν απαιτείται 

 
27-05-16 27-05-16 

 
     4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ  
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Ανωτάτης Επιτροπής Προμηθειών 
(ΑΕΠ) και στα γραφεία αυτής Παπαρρηγοπούλου 2 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210-3368630).  
 
     5.         Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της ΑΕΠ τις προσφορές 
τους μέχρι την 27 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Προσφορές που 
κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.  
 
     6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

  α.  Έλληνες Πολίτες. 
  β.  Αλλοδαποί. 
  γ.  Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά.  
  δ. Ενώσεις Προμηθευτών. 

             ε.      Συνεταιρισμοί.   
 



 Τα ως άνω φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα 
πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και 
των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (άρθρο 4, ΠΔ 60/07). 
 
    7. Οι Γενικοί όροι, Ειδικοί όροι του διαγωνισμού, καθώς και το Παράρτημα «Γ» 
καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 
Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν των Γενικών. Κατά τα λοιπά, για τα μη λεπτομερώς αναφερόμενα 
στους Γενικούς και Ειδικούς όρους, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 118/07 «Περί 
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07// 10-7-2007). 
 
     8. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Ειδικούς Όρους 
Παραρτήματος «Β» της παρούσας.  
 
     9.      Περίληψη της παρούσης Ανακοίνωσης, δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων 
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές 
εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του ΠΝ www.hellenicnavy.gr, καθώς και στον ιστότοπο 
προγράμματος «Διαύγεια», ενώ τοιχοκολλείται  με μέριμνα της ΑΕΠ έξω από τα γραφεία της. 
 
      10.   Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους για θέματα τα οποία:    

  α. Άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισμού, θα παρέχονται από την Ανωτάτη 
Επιτροπή Προμηθειών (ΑΕΠ), οδός Παπαρρηγοπούλου 2, Πλατεία Κλαυθμώνος, ΑΘΗΝΑ 
(τηλ. 210-3368630), 

  β. Αφορούν τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» της παρούσας καθώς 
και το Παράρτημα «Γ», από την Διεύθυνση Προμηθειών του ΚΕΦΝ /ΚΦ 1340 στην Αμφιάλη 
(τηλ. 210-5531425).  

   γ. Τυχόν διευκρινιστικές πληροφορίες δεν μπορούν να τροποποιήσουν 
οποιονδήποτε όρο της ανακοίνωσης και θα πρέπει να αιτούνται το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη.  
 
      11.   Ενεργοποίηση επιτροπής ενστάσεων και πλαισίωση της ΑΕΠ με 2 συμπληρωματικά 
μέλη εμπειρογνωμόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με 
μέριμνα ΑΕΠ. 
 
      12.    Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται  πλήρη αντίγραφα της 
Ανακοίνωσης, έναντι τιμής 15€ από τα γραφεία  της Ανωτάτης Επιτροπής  Προμηθειών  
(ΑΕΠ), οδός Παπαρρηγοπούλου 2, Πλατεία Κλαυθμώνος, ΑΘΗΝΑ (τηλ. 210-3368630). 
 
    13.      Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την 
παρούσα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους.  
 
     14.  Το σχέδιο θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο.  
 
                               
                                                         

                           
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hellenicnavy.gr/


 
 
                                                                    Αμφιάλη,  19  Μαΐου  2016  

     
        Αρχιπλοίαρχος (Ο) Α. Αβριωνίδης Π.Ν. 

Διοικητής ΚΕΦΝ   
 
 
 
 
                Ακριβές Αντίγραφο 
           ΜΠΥ Β΄ Βαθμού Ε. Σακκά 
               Γραμματέας ΚΕΦΝ 
                                                

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:    
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:«Α»(Γενικοί Όροι) 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»(Ειδικοί Όροι)  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Πίνακας Κατανομής Μηχανημάτων)  
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής)   
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης)                                                                            
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» (Σχέδιο Σύμβασης) 
 

 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: ΚΦ 1340, ΚΦ 1111  



Ανήκει στη Διακήρυξη                                                           
ΑΔ Φ.604.4.13/1/14/ΚΕΦΝ                                       ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
                                                                               Δ/ΝΣΗ : 1300     ΤΜΗΜΑ : 1340 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω WAN)  
- ΓΕΝ/ΟΕΠΝ 
- ΓΕΝ/Ε1 
- Δ/ΓΕΝ 
- ΔΔΜΝ/Ε3 
- ΔΔΜΝ/ΑΝΕΠ 
- ΑΣ 
- ΔΝΕ 
- ΣΝΔ 
- ΝΑ 
- ΔΦΓ 
- ΝΔΑ 
- ΝΝΑ 
- ΣΔΕΠΝ 
- ΔΥ 
- ΥΝΑ 
- ΔΕΝ 
- ΣΔΑΜ 
- ΔΝΑΡ 
- ΔΤΣ 
- ΒΤΣ 
- ΚΕ ΠΑΛΑΣΚΑΣ 
- ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
- ΔΠΕ 
- ΔΥΚ 
- ΣΜΥΝ 
- ΚΣΑΝ 
- ΝΒΝΕ 
- ΝΝΠ 
- ΒΥ 
- ΝΑΥΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 
   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
(Ηλεκτρονικά ) 

 
 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: info@acci.gr 
   -ιι- -ιι- Πειραιώς: evep@pcci.gr 
   -ιι- -ιι- root@ebeth.gr 
   -ιι- -ιι- ea@e-a.gr 
   -ιι- -ιι- info@c-magnesia.gr 
   -ιι- -ιι- info@ebeh.gr 
   -ιι- -ιι- epimel@chania-cci.gr 
  -ιι- -ιι- ea@e-a.gr 
   -ιι- -ιι- epimviot@otenet.gr 
  -ιι- -ιι- info@eviachamber.gr 
      -ιι- -ιι- info@korinthiacc.gr 
      -ΙΙ- -ΙΙ- info@larissa-chamber.gr 

 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
(Ηλεκτρονικά) 

 
  Βιοτεχνικό Επιμελητήριο         info@acsmi.gr 
    -ΙΙ-        info@veth.gov.gr 
      -ΙΙ-        info@bep.gr 
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ :           protocol.mayor@cityofathens.gr  
 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ:          ant.dps@patt.gov.gr 

 

 

mailto:ant.dps@patt.gov.gr


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»                  
Ανήκει στη Διακήρυξη       ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
ΑΔ Φ.604.4.7/1/16/ΚΕΦΝ                   Δ/ΝΣΗ : 1300    ΤΜΗΜΑ : 1340 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 
 
 
1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό (Άρθρα 5α, 6, 7, 8, 8α, 9, 9α, 11, 
12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36 και 37) , 
προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 118/07, ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (WWW. GGE.GR-Γεν./Δνση Κρατικών Προμηθειών-Νομοθετικό 
Πλαίσιο) και την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την ακρίβεια 

                                       Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Κλάδος  Π.Ν. 
                                          Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ.  - Εκποιήσεων 

 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»         
Ανήκει στη Διακήρυξη                                                  ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΑΔ Φ.604.4.7/1/16/ΚΕΦΝ                                               Δ/ΝΣΗ : 1300  ΤΜΗΜΑ : 1340 
  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
 

     1.     Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης/ πλήρωσης αυτόματων πωλητών ψυχρών 
ποτών (αναψυκτικών, χυμών, νερών), σε Ν. Υπηρεσίες του ΠΝ στην περιοχή Αττικής και 
Σαλαμίνας για ένα (1) έτος, με δικαίωμα της υπηρεσίας για ετήσια παράταση, με τους ίδιους 
όρους και τιμές και με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο μηνιαίο αντίτιμο ανά μηχάνημα. 
 
      2. Η παρούσα ανάθεση συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν 
υποχρεώσεις  του αναδόχου / πλειοδότη: 
 
  α.  Διάθεση/ εγκατάσταση, από τον ίδιο, μηχανημάτων αυτόματων πωλητών σε Ν. 
Υπηρεσίες του Π.Ν. σύμφωνα με την κατανομή Παραρτήματος «Γ». 
 
            β.  Παροχή υπηρεσιών διάθεσης ψυχρών ποτών (αναψυκτικών, χυμών και 
νερών), σε Ν. Υπηρεσίες του ΠΝ, μέσω των μηχανημάτων αυτόματων πωλητών. 
 
            γ. Η πλήρωση των μηχανημάτων με ψυχρά ποτά.  
 
  δ. Η καταβολή μηνιαίου αντιτίμου ανά μηχάνημα.  
  

ΑΡΘΡΟ  2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ / ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ 

 
     1.       Ο ανάδοχος / πλειοδότης πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση 
προς τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της Διακηρύξεως, οφείλει να εκτελέσει τη σύμβαση, 
σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, 
συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων της Υπηρεσίας. 
 
     2. Ο ανάδοχος / πλειοδότης ευθύνεται για οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν 
θα συμβούν στο προσωπικό του ή σε προσωπικό οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται στον 
χώρο της μίσθωσης κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης και πλήρωσης 
των μηχανημάτων, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου / 
πλειοδότη ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. 
 
     3. Εντός Ναυτικής περιοχής, ο ανάδοχος / πλειοδότης υποχρεούται, για την είσοδο και τη 
μετακίνηση του ιδίου αλλά και του προσωπικού του, καθώς και για τη διακίνηση μέσων και 
υλικών, να τηρεί τις διατάξεις και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Ν. Υπηρεσίας. 

     4. Ο ανάδοχος / πλειοδότης υποχρεούται να τοποθετήσει στέγαστρα, με δικά του μέσα 
και έξοδα, εφόσον τα μηχανήματα βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και δεν προστατεύονται 
από τις καιρικές συνθήκες. Οποιαδήποτε εγκατάσταση υποδομής απαιτηθεί θα βαρύνει τον 
ανάδοχο / πλειοδότη. 

     5. Ο ανάδοχος/ πλειοδότης υποχρεούται να τηρεί επακριβώς τις αγορανομικές διατάξεις 
και να δέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο, τον υγειονομικό έλεγχο και τη διενέργεια των 
απαραίτητων δειγματοληψιών από τα αρμόδια όργανα των Υπηρεσιών και των υγειονομικών 
υπηρεσιών του Κράτους, στον τόπο εγκατάστασης των μηχανημάτων και στην έδρα της 
επιχείρησης. Το κόστος των δειγμάτων και των εργαστηριακών εξετάσεων θα βαρύνουν το 
ανάδοχο/ πλειοδότη.  



     6. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιονδήποτε ζημιών σε μέσα και εξοπλισμό του Π.Ν. από 
υπαιτιότητα του αναδόχου / πλειοδότη θα αποκαθίστανται με δικά του μέσα και έξοδα. 
 
     7.  Η συντήρηση των μηχανημάτων αυτόματων πωλητών, θα γίνεται εντός εργάσιμου 
ωραρίου τις καθημερινές και τις αντίστοιχες ώρες για τις αργίες ενώ δύναται να παραταθεί και 
μετά το πέρας αυτού, εφόσον απαιτηθεί. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο  3 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΤΙΜΕΣ 

 
     1.      Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσφέρουν τιμή μηνιαίου αντιτίμου, για κάθε 
μηχάνημα, η οποία καθορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε Ευρώ (55,00€) ως κατώτερη 
τιμή εκκίνησης, ειδάλλως οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. 
 
     2. Τα ψυχρά ποτά θα έχουν σταθερή τιμή πώλησης καθ’όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η 
οποία διαμορφώνεται ως κάτωθι: 
 
 α. Αναψυκτικά: 0,80€ (330c) 
 β. Φυσικός Χυμός: 0,80€  
 γ. Εμφιαλωμένο Νερό: 0,30€ (0,5L)  
 
οι οποίες θα είναι ενιαίες για όλα τα προσφερόμενα ομοειδή είδη κάθε εταιρείας, που θα 
διατίθενται από τα προς εγκατάσταση μηχανήματα. 
 
     3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ, η ισχύς των προσφορών θα είναι  
διάρκειας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επίσης οι 
προσφορές θα υποβληθούν σε ένα (1) σφραγισμένο φάκελο στον οποίο να αναγράφονται 
ευκρινώς: η λέξη «Προσφορά», ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον 
διαγωνισμό, ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα 
στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από τρεις (3) 
σφραγισμένους υποφακέλους: 

       α.  Τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις», ως 
παράγραφος α  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «Ι» του παρόντος Παραρτήματος.   
       β.  Τον φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς» ως παράγραφος β  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ «Ι» 
του παρόντος Παραρτήματος. 

        γ.  Τον φάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς», ως παράγραφος γ  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 
«Ι» του παρόντος Παραρτήματος. 
 
     4. Ο ανάδοχος, δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεώρησης ή 
αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν εξάσκησης του δικαιώματος της ετήσιας παράτασης 
από την Υπηρεσία, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή 
εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους. 
 
         

ΑΡΘΡΟ 4 
 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  

 

     1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή του μηνιαίου μισθώματος στα Ταμεία των 
Ειδικών Διαχειρίσεων των Υπηρεσιών στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι αυτόματοι πωλητές 
(Παράρτημα «Γ») κατά το μήνα εγκατάστασης του μηχανήματος. 
 
     2. Για τους επόμενους μήνες το μίσθωμα του τρέχοντος μηνός θα κατατίθεται από τον 
ανάδοχο/ πλειοδότη εντός του πρώτου δεκαημέρου του τρέχοντος μήνα και εφόσον έχει 
επιτευχθεί το κριτήριο βιωσιμότητας κατά τον προηγούμενο μήνα  (600 τεμ./μήνα). 
 



     3.    Στις περιπτώσεις που κατά των προηγούμενο μήνα δεν επετεύχθη το κριτήριο 
βιωσιμότητας, βάσει των ενδείξεων των μετρητών οι οποίες θα πρέπει να επαληθεύονται 
από την εκάστοτε Υπηρεσία, το μηνιαίο αντίτιμο για τον τρέχοντα μήνα θα καταβάλλεται στο 
ήμισυ. 
 
     2. Οι Υπηρεσίες στις οποίες θα τοποθετηθούν τα μηχανήματα είναι υπεύθυνες για την 
παρακολούθηση είσπραξης του μηνιαίου μισθώματος καθώς και για την άμεση αναφορά / 
ενημέρωση προς ΚΕΦΝ τυχόν προβλημάτων που ήθελε προκύψει από τη μη έγκαιρη 
καταβολή των μισθωμάτων ή αντικατάστασης τυχόν βεβλαμένων αυτόματων πωλητών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

     1.      Για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν  στο 
φάκελο «Πιστοποιητικά-Δηλώσεις» Εγγυητική επιστολή ισχύος εννέα (9) μηνών από την 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και αξίας ίσης με ποσοστό 2% του  
προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους ήτοι 1.770,00 Ευρώ. Αυτή θα επιστραφεί εντός 
ευλόγου χρόνου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού. Ειδικά όσον αφορά 
τον ανάδοχο / πλειοδότη, μετά του οποίου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, η ανωτέρω 
εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την παράδοση στην Υπηρεσία της Εγγυητικής 
Επιστολής καλής εκτελέσεως ως κατωτέρω παρ. 2.          
 

     2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο ανάδοχος / πλειοδότης 
υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, Εγγυητική επιστολή 
απεριορίστου χρονικής ισχύος, αξίας ίσης με ποσοστό 5 % του συνολικού συμβατικού 
τιμήματος που θα υπογραφεί.  Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής 
εγγράφου αιτήματος του αναδόχου / πλειοδότη προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας 
(ΚΕΦΝ/ΚΦ1340) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης 
της μίσθωσης και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της Υπηρεσίας κατά του αναδόχου 
/ πλειοδότη. 
  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 

 
     1. Ο ανάδοχος/ πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως, να εγκαταστήσει τα μηχανήματα αυτόματων 
πωλητών στις Υπηρεσίες και σε αριθμό ανά Υπηρεσία σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» 
παρούσης. 
 
     2. Οι ακριβείς θέσεις που θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα των αυτόματων πωλητών 
θα υποδειχθούν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι 
οι θέσεις αυτές πρέπει να είναι «βιώσιμες», ήτοι πώληση 600 τεμ. / μήνα. Σε περίπτωση που 
η θέση κάποιου μηχανήματος δεν είναι «βιώσιμη», είναι δυνατόν να αιτηθεί εγγράφως από 
τον ανάδοχο προς την απολαμβάνουσα Υπηρεσία, η μεταφορά του μηχανήματος σε άλλη, 
καταλληλότερη θέση, που να πληροί της προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Εάν δεν εξευρεθεί 
«βιώσιμη» θέση, μετά από αίτημα του αναδόχου/ πλειοδότη και κατόπιν συμφωνίας της 
απολαμβάνουσας Υπηρεσίας, δύναται να γίνει απεγκατάσταση του μηχανήματος είτε 
παραμονή του. Σε περίπτωση παραμονής του μηχανήματος οι υπηρεσίες θα 
παρακολουθούν τις μετρήσεις ανάλωσης μηνιαίως και ο ανάδοχος θα καταβάλει πλήρες 
μίσθωμα για έκαστο μήνα που κατά τον προηγούμενο επετεύχθη το κριτήριο βιωσιμότητας 
και μισό μίσθωμα για έκαστο μήνα που κατά τον προηγούμενο δεν επετεύχθη το κριτήριο. 
 
     3. Με μέριμνα του αναδόχου / πλειοδότη, ο αριθμός της άδειας που θα χορηγηθεί, το 
ονοματεπώνυμο του κατόχου του μηχανήματος καθώς και η θέση εγκαταστάσεώς του θα 
χαραχθούν/ τυπωθούν σε κατάλληλη μεταλλική πλάκα, διαστάσεων 10Χ15 εκατοστών, και 
θα τοποθετηθούν σε εμφανές σημείο επί των εξωτερικών τοιχωμάτων του κάθε 
μηχανήματος. 



 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

 
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου / πλειοδότη, προς τις υποχρεώσεις 
του σχετικά με τους χρόνους υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης και πλήρωσης των 
μηχανημάτων, καθώς και καταβολή του μηνιαίου αντιτίμου, εφαρμόζονται τα εις τα άρθρα 32 
και 34 του π.δ. 118/07.  

 
                                                                 ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από 
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 
     1. Αποκλείεται στον ανάδοχο / πλειοδότη η εκχώρηση των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων του, εν όλο ή εν μέρει, όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της 
παρούσας. 
 
     2. Η ανάθεση της διακίνησης σε εταιρεία διανομών δεν θεωρείται μεταβίβαση και 
οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον ανάδοχο / πλειοδότη για τη διακίνηση αυτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ 
 

      
     1. Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές C.E. (Certificate European), να 
είναι νέας τεχνολογίας, καινούρια, αμεταχείριστα ή ελαφρώς μεταχειρισμένα και πρόσφατης 
κατασκευής. Επιπρόσθετα να φέρουν κερματοδέκτες με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων 
(ρέστα), εφόσον χρειαστεί. 
 
     2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μηχανημάτων (αυτόματοι 
πωλητές), ανάλογα με τις ανάγκες της, κατά 20%. 
 
     3. Τα μηχανήματα πρέπει να έχουν μετρητές, έτσι ώστε εάν χρειασθεί / απαιτηθεί να 
μπορούν να γίνονται καταμετρήσεις από τις Υπηρεσίες που είναι τοποθετημένα, με σκοπό 
της επαλήθευση της βιωσιμότητας έκαστου αυτόματου πωλητή (Ο χαρακτηρισμός αυτός 
δίδεται εάν η κατανάλωση είναι άνω των 600 τεμ. / μήνα). 
 
     4. Ο ανάδοχος/ πλειοδότης υποχρεούται όπως τα προϊόντα τα οποία θα παρέχει να είναι 
πιστοποιημένα με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Τροφίμων σύμφωνα με το ΕΝ ISO 
22000:2005. 
 
     5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό όταν έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή 
σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.  
 
 
 



 
 
 

Για την ακρίβεια 

                                       Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Κλάδος  Π.Ν. 
                                          Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ.  - Εκποιήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                                          
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι»                                                                                                       ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Ανήκει στη Διακήρυξη                                                                                                          ΔΝΣΗ 1300 ΤΜΗΜΑ 1340 
ΑΔ Φ.604.4.7/1/16/ΚΕΦΝ 
 

 
Υπόδειγμα Πίνακα Περιεχόμενου Προσφορών 

 
           α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

        
             

Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του 
Π.Δ.118/07, ήτοι: 
        α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ  
L 351 της 29.1.1998 σελ. 1). 
        β. Δωροδοκία , όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της 
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 
σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ. 2) 
        γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
        δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της  οδηγίας  91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ  L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η 
οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 334 της 28.12.2001, σελ 76) η 
οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με 
το Ν. 3424/2005(Α 305). 
       ε. Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της 
δραστηριότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 
παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση 
(2) του εδαφίου α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, 
δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

β. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας 
όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και 
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους, ως περίπτωση (3) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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 γ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά 
την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 
που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα 
ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το 
οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς), 
ως  περίπτωση (4) του εδ. α της παρ.2 και στην περ. (3) του εδ. β της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, 
ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 
που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά 
τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα . 

δ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις  στην 
περ. 2 του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, δηλ. ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει 
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

ε. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. 

3. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή 
αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά 
περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
ΟΧΙ αν 

είναι ΦΕΚ, 
ειδάλλως 

ΝΑΙ  
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καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το 
νομικό πρόσωπο 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. 

απαιτείται 
θεώρηση 

από 
δικηγόρο  

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της 
παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν 1400/73 και δεν θα 
χρησιμοποιήσουν  ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, 
μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών κλάδων των Ε.Δ. για 
τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. Τα 
ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους 
στην εφεδρεία Αξιωματικούς. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

5. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του 
Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς 
με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό , Ως Υπόδειγμα Παραρτήματος 
«Δ» 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 
           Παρατηρήσεις:   
 
           α.    Τις Δηλώσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφουν : 
                 (1) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
                 (2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
                 (3) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
                 (4) Ο Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 
           β.   Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι: 
                   (1) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
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                   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
            γ.   Η επικύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. 
Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, όταν 
προσέρχεται αυτοπρόσωπος στον διαγωνισμό προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας του εφόσον είναι ο νόμιμος διαχειριστής και αυτό προκύπτει 
από το θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
υπογράφοντος 
  
           
 
  β. Τεχνική Προσφορά  
 
            

Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Αντίγραφο αδείας εκμετάλλευσης αυτόματων μηχανημάτων η οποία 
εκδόθηκε για την  επιχείρηση από την οικεία δημοτική αρχή σύμφωνα 
με την Υ.Δ. γ/Γ.Π./Οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τα, Β/8-10-2012). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 
   α.  τα στοιχεία του αγορανομικού υπευθύνου και τα στοιχεία του 
καταστήματος όπου θα δίνονται οι παραγγελίες. 
   β.  η Διεύθυνση Υγιεινής από την οποία επιθεωρείται και στην οποία 
υπάγεται η έδρα της επιχείρησης που καταθέτει τη δήλωση. 
   γ.   ποια είναι τα μοντέλα των μηχανημάτων που προτίθεται να 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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τοποθετήσει ο προμηθευτής, , ποια είναι τα εργοστάσια κατασκευής 
τους,  καθώς να δηλώνεται ότι αυτά διαθέτουν πιστοποιήσεις C.E. 
(Certificate European)  όπως αυτές προβλέπονται από την 
ενιαιοποιημένη νομοθεσία της Ε.Ε. 
  δ. θα δηλώνεται ότι οι προμηθευτές διατηρούν υψηλές προδιαγραφές 
υγιεινής, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 48 της Υπουργικής 
Απόφασης Αιβ/8577 (ΦΕΚ 526/Β΄ από 8-9-83) όπως τροποποιήθηκε 
από την ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/ΟΙΚ. 94643 (ΦΕΚ 1384Β’/03-08-07). 
   ε. θα δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται τους Ειδικούς 
Όρους της παρούσας διακήρυξης και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων 
που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. 

3. Πιστοποιητικό ότι το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας που συμμετέχει 
στο διαγωνισμό έχει αξιολογηθεί και συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, 
καλύπτοντας τις απαιτήσεις στο αντικείμενο εργασιών της εταιρείας και 
θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές του 
συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/2008 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 σε: 
   α.  Εμπορία αυτόματων πωλητών ψυχρών ποτών (αναψυκτικά, 
χυμοί, νερά). 
   β. Διάθεση και τροφοδοσία αυτόματων πωλητών ψυχρών ποτών 
(αναψυκτικά, χυμοί, νερά). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
           
 
 
 Παρατηρήσεις:   
 
           α.    Τις Δηλώσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφουν : 
                 (1) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
                 (2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
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                 (3) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
                 (4) Ο Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 
           β.   Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι: 
                   (1) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
            γ.   Η επικύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. 
Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, όταν 
προσέρχεται αυτοπρόσωπος στον διαγωνισμό προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας του εφόσον είναι ο νόμιμος διαχειριστής και αυτό προκύπτει 
από το θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
υπογράφοντος 
 
            γ. Οικονομική Προσφορά 
 

Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση 
Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

1. Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), 
όπως εκάστοτε ισχύει ότι η διάρκεια ισχύος της οικονομικής 
προσφοράς είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (εκτός εάν αυτό αναγράφετε ήδη επί της 
οικονομικής προσφοράς). 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

 
Παρατηρήσεις:   
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           α.    Τις Δηλώσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφουν : 
                 (1) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
                 (2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
                 (3) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
                 (4) Ο Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 
           β.   Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι: 
                   (1) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
            γ.   Η επικύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. 
Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, όταν 
προσέρχεται αυτοπρόσωπος στον διαγωνισμό προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας του εφόσον είναι ο νόμιμος διαχειριστής και αυτό προκύπτει 
από το θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
υπογράφοντος. 
 
 
 
 
            δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η  Κατακύρωση 
 
     Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ. 118/07, ο πλειοδότης / αγοραστής  στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής 
ή σύμφωνα με το Ν. 2672/98 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του π.δ. 118/07 : 
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Α/Α Δικαιολογητικό 
Απαίτηση 
Ψηφιακής 

Υπογραφής 

Απαίτηση 
Μετάφρασης 

στα 
Ελληνικά 

Απαίτηση 
Θεώρη-

σης 

Απαίτηση 
έντυπης 

Υποβολής 

Α.  Οι Έλληνες πολίτες : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του 
άρθρου 43 του π. Π.Δ 60/2007 και  κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Συμφώνως 
της υπ’ αριθ. Πρωτ. Εγκυκλίου 9941//07-04-
15/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή 
η έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χωρίς σφραγίδα 
και υπογραφή) από τις Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
επισυνάπτουν σε αυτό τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις.   

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

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

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ανωτέρω  
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 
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κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 
 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 
απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 
αρχή του δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

Β.  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 ανωτέρω παραγράφου Α.1. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2. 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, 
σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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διαδικασία. 

3. 

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 
αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4. 

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5. 

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. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις ως άνω  αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου 
δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 
προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. 

ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 

1. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α.1 έως Α.5 
και Β.1  έως Β.5 αντίστοιχα. Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω 
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση 
νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
(Μόνο για 
ημεδαπά 

Ν.Π.) 
 

ΝΑΙ (Για 
αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

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 υπό κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 
επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
(Μόνο για 
ημεδαπά 

Ν.Π.) 
 

ΝΑΙ (Για 
αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

Δ. Οι συνεταιρισμοί : 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω 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 ανωτέρω 
παραγράφου Α.1. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
(Μόνο για 
ημεδαπά 

Ν.Π.) 
 

ΝΑΙ (Για 
αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 
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2. 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α.2., Α.3., Α.4. και Α.5, 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των παραγράφων 
Β.2., Β.3., και Β.4., εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς. 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
(Μόνο για 
ημεδαπά 

Ν.Π.) 
 

ΝΑΙ (Για 
αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

3. 
Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου Γ.2. 
 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
(Μόνο για 
ημεδαπά 

Ν.Π.) 
 

ΝΑΙ (Για 
αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

4. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
(Μόνο για 
ημεδαπά 

Ν.Π.) 
 

ΝΑΙ (Για 
αλλοδαπά 

Ν.Π.) 

ΝΑΙ 

 
E.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. 
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           Παρατηρήσεις:   
 
         Παρατηρήσεις:   
 
           α.    Τις Δηλώσεις / Υπεύθυνες Δηλώσεις, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υπογράφουν : 
                 (1) Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
                 (2) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
                 (3) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
                 (4) Ο Πρόεδρο του συνεταιρισμού όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός. 
           β.   Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι: 
                   (1) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (2) Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή  
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες  και φορείς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14. 
                   (3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν 
επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 
            γ.   Η επικύρωση στις ανωτέρω περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. 
Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, όταν 
προσέρχεται αυτοπρόσωπος στον διαγωνισμό προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας του εφόσον είναι ο νόμιμος διαχειριστής και αυτό προκύπτει 
από το θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του 
υπογράφοντος. 

 
 
 
 

                                    Για την ακρίβεια 
                                                                            Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Κλάδος  Π.Ν.                                                                   

Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. –Εκποιήσεων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»         
Ανήκει στη Διακήρυξη                                                  ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΑΔ Φ.604.4.7/1/16/ΚΕΦΝ                                               Δ/ΝΣΗ : 1300  ΤΜΗΜΑ : 1340 
                                                                            

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΠΩΛΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΔΜΝ (ΑΘΗΝΑ) 2  

ΑΣ (ΣΑΛΑΜΙΝΑ) 1  

ΒΥ (ΣΑΛΑΜΙΝΑ) 2  

ΝΣ (ΣΑΛΑΜΙΝΑ) 10  

ΔNE (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 1  

ΚΕΠΑΛ 
(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 

4  

ΝΒ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 

6  

ΣΜΥΝ 
(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 

3  

ΔΥΚ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 2  

ΔΤΣ (ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 1  

ΚΕΦΝ 
(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 

1  

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΥΣΤΡΟΦΩΝ 
(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 

1  

ΘΑΥΝ 
(ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ) 

1  

ΣΝΔ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 5  

ΝΔΑ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1  

ΝΝΠ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 1  

ΝΝΑ (ΑΘΗΝΑ) 6  

Δ/ΓΕΝ (ΑΘΗΝΑ) 4  

ΣΔΑΜ (ΑΘΗΝΑ) 4  

ΚΣΑΝ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ) 1  

ΔΕΝ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 7  

ΝΒΝΕ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ) 2 
2 επιπλέον από Απρίλιο έως και 

Οκτώβριο 

ΥΙΝ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ) 1  

ΣΥΝΟΛΟ 67  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 Από την παραπάνω κατανομή επιτρέπεται αύξηση του αριθμού των μηχανημάτων της 
τάξεως του 20% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»         
Ανήκει στη Διακήρυξη                                                  ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΑΔ Φ.604.4.7/1/16/ΚΕΦΝ                                               Δ/ΝΣΗ : 1300  ΤΜΗΜΑ : 1340 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..5  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 
το/α τμήμα/τα ...............7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 

χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως 

και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4
   ο.π. υποσ. 3. 

5  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  

7
 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 

σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
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....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 

 

 

 

 

Για την ακρίβεια 

                                       Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Κλάδος  Π.Ν. 
                                          Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ.  - Εκποιήσεων 

                                                 
8
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

9  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα 

(30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, 

εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»         
Ανήκει στη Διακήρυξη                                                  ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΑΔ Φ.604.4.7/1/16/ΚΕΦΝ                                               Δ/ΝΣΗ : 1300  ΤΜΗΜΑ : 1340 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύμβαση. 
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την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    

ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 

ή  

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

Για την ακρίβεια 

                                       Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Κλάδος  Π.Ν. 
                                          Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ.  - Εκποιήσεων 

                                                 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο 

αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη 

διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική 

επιστολή. 



 

 

 

 

 

 

 

32 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ»         
Ανήκει στη Διακήρυξη                                                  ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ  
ΑΔ Φ.604.4.7/1/16/ΚΕΦΝ                                               Δ/ΝΣΗ : 1300  ΤΜΗΜΑ : 1340 

 
 

Σχέδιο 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΕΦΝ 1340 υπ’ αριθ. ….. /16 
 

« Παροχής Υπηρεσιών Εγκατάστασης/ Πλήρωσης Αυτόματων Πωλητών Ψυχρών 
Ποτών (Αναψυκτικών, Χυμών, Νερών), σε Ν. Υπηρεσίες του ΠΝ στην Περιοχή 

Αττικής και Σαλαμίνας» 
 

 Σήμερα ………………………., στο Γραφείο Υπηρεσιών Ι.Φ. και Εκποιήσεων (ΚΦ 1340) του 
Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ), που ευρίσκεται στην περιοχή Αμφιάλης, μεταξύ των εξής 
που υπογράφουν : 
 

 α) του Ελληνικού Δημοσίου/ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ Πολεμικού Ναυτικού/ ΚΕΦΝ, που 
εκπροσωπείται από τον ………………………. Π.Ν., ο οποίος  εξουσιοδοτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 
………………………………………….. απόφαση  ΚΕΦΝ  και 

 β) της εταιρείας :        

 
 
 
 
που εκπροσωπείται από τoν ………………….., κάτοικο ……………………, στην οδό 
……………………, με αριθμό τηλεφώνου ………………….., κάτοχο του υπ’ αριθμόν 
……………………… ΑΔΤ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής : 

 

 

Άρθρο 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

 Με την υπ΄ αριθ. ………………………………. κατακυρωτική απόφαση, ο πρώτος 
συμβαλλόμενος, ανέθεσε στον δεύτερο συμβαλλόμενο που εφεξής θα αποκαλείται ανάδοχος, την 
παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης/ πλήρωσης αυτόματων πωλητών ψυχρών ποτών (αναψυκτικών, 
χυμών, νερών), σε Ν. Υπηρεσίες του ΠΝ στην περιοχή Αττικής και Σαλαμίνας, ο δε δεύτερος 
συμβαλλόμενος την ανέλαβε με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική κατακυρωτική απόφαση, 
κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:  
         
         Άρθρο 2ο 

                                    ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η μίσθωση θα είναι χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με ημερομηνία έναρξης την 
………………………….., με μονομερές δικαίωμα της Υπηρεσίας για ετήσια παράταση με τους ίδιους 
όρους και τιμές. Το μηνιαίο αντίτιμο, που οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχος, ορίζεται στο ποσό των 
……..……………………… ανά μηχάνημα. Τα ψυχρά ποτά θα έχουν σταθερές τιμές πώλησης, οι 
οποίες διαμορφώνονται ως κάτωθι : 

 
α. Αναψυκτικά: 0,80€ (330c) 
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β. Φυσικός Χυμός: 0,80€ 
γ. Εμφιαλωμένο Νερό: 0,30€ (0,5L) 

και θα είναι ενιαίες για όλα τα ομοειδή είδη που θα διατίθενται από τα προς εγκατάσταση 
μηχανήματα. 
      
         Άρθρο 3ο 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
                                Σύμφωνα με το Παράρτημα «Α» της κατακύρωσης. 
 
          Άρθρο 4ο 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
Σύμφωνα με την παράγραφο ………. της κατακύρωσης.  

 
          Άρθρο 5ο 

                   ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος κατέθεσε σήμερα στις ……………. την υπ’ αριθμόν …………………., εγγυητική 

επιστολή, από την ………………….., ύψους ………………… €, απεριορίστου χρονικής ισχύος για την 
καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά το χρόνο λήξης της μίσθωσης, 
εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του έργου και την 
εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί 
κατόπιν έγγραφου αιτήματος του αναδόχου προς την Υπηρεσία με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει 
απαίτηση της Υπηρεσίας κατά του αναδόχου. 

 

Άρθρο 6ο 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ/ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
 

            Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους 
χρόνους εγκατάστασης και πλήρωσης των μηχανημάτων, καθώς και την καταβολή μηνιαίου 
αντιτίμου, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 32 και 34 του πδ 118/07. 
 

Άρθρο 7ο 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

     1.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών σχετικά με 
τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: 
    α. Η παρούσα σύμβαση 

β. Η κατακυρωτική απόφαση 
γ. Η διακήρυξη 
 

     2.   Τα μηχανήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές C.E. (Certificate European), να είναι 
νέας τεχνολογίας, καινούρια, αμεταχείριστα ή ελαφρώς μεταχειρισμένα και πρόσφατης κατασκευής. 
Επιπρόσθετα να φέρουν κερματοδέκτες με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων (ρέστα), εφόσον 
χρειαστεί. 

 
     3.   Τα μηχανήματα πρέπει να έχουν μετρητές, έτσι ώστε εάν χρειασθεί / απαιτηθεί να μπορούν να 
γίνονται καταμετρήσεις από τις Υπηρεσίες που είναι τοποθετημένα, με σκοπό της επαλήθευση της 
βιωσιμότητας έκαστου αυτόματου πωλητή (Ο χαρακτηρισμός αυτός δίδεται εάν η κατανάλωση είναι 
άνω των 600 τεμ. / μήνα). 

 



 

 

 

 

 

 

 

34 

     4.   Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως τα προϊόντα τα οποία θα παρέχει να είναι πιστοποιημένα με 
βάση το Σύστημα Διαχείρισης Τροφίμων σύμφωνα με το ΕΝ ISO 22000 : 2005. 
 

     5.    Διάθεση/ εγκατάσταση, από τον ανάδοχο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, μηχανημάτων 
αυτόματων πωλητών σε Ν. Υπηρεσίες του ΠΝ σύμφωνα με την κατανομή Παραρτήματος «Α» της 
κατακύρωσης.  
 
     6.    Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των μηχανημάτων (αυτόματοι 
πωλητές), ανάλογα με τις ανάγκες της, κατά 20%. 

 

     7.   Κατά τα λοιπά θα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο πδ 118/07, στο 
ν.2286/95 και το ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε/ συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τις διατάξεις του Ν.4270/14, 
καθώς επίσης οι όροι της  διακήρυξης. 
 

     8.    Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, ένα (1) για 
τον εργολάβο και δύο (2) για την Υπηρεσία.  
 

     9.    Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, 
υπογράφεται ως εξής: 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

      Ο  εκπρόσωπος για το  Ο εργολάβος 

     Πολεμικό Ναυτικό/ΚΕΦΝ                                
 
……………………………………….             ……………………………………..……. 
 Διευθυντής Προμηθειών ΚΕΦΝ    (Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) 

             
   
 

 

Για την ακρίβεια 

                                       Υποπλοίαρχος (Ο) Α. Κλάδος  Π.Ν. 
                                          Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ.  - Εκποιήσεων 

 


