
 

 
 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

 

1. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης δύναται να παραταθεί μονομερώς από την 
αναθέτουσα αρχή για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της 
συμβατικής περιόδου, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία και επιπλέον 
μέχρι άλλους έξι (6) μήνες με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, πάντοτε  με τους 
ίδιους όρους και τιμές. Κατά τη διάρκεια της τυχόν παράτασης, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και σε περίπτωση ανάδειξης νέου μειοδότη να 
διακόψει την παραταθείσα προηγούμενη σύμβαση. Επίσης η Υπηρεσία μας δύναται με 
έγγραφό της να αιτηθεί την αύξηση του αριθμού των αυτόματων πωλητών, χωρίς 
τροποποίηση των όρων και τιμών της σύμβασης ή να διακόψει τη σύμβαση σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας της.  

2. Η εγκατάσταση, τροφοδοσία και λειτουργία των αυτόματων πωλητών, θα γίνει 
από τον εκάστοτε μειοδότη εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως.  

3. Τον έλεγχο της εγκατάστασης και λειτουργίας των αυτόματων πωλητών, των 
εισπράξεων από τις πωλήσεις προϊόντων καθώς και την απόδοση του συμβατικού 
κέρδους στη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης  Βόρειας Ελλάδας θα ενεργεί Τριμελής 
Επιτροπή Ελέγχου που θα ορισθεί. 

4. Η Επιτροπή ελέγχου θα εξετάζει τακτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
27 του Π.Δ. 118/2007  τα ανωτέρω και εάν διαπιστώσει παρέκκλιση με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση ή ατασθαλία από μέρος του μειοδότη, πέραν της τυχόν ποινικής 
διαδικασίας, θα απαγορεύει τη λειτουργία των αυτόματων πωλητών και θα προκαλέσει 
απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη περί κηρύξεως του μειοδότη ως 
έκπτωτου με όλες τις συνέπειες του άρθρου 34 του ανωτέρω Π.Δ. και θα προβεί στην 
πρόσληψη νέου προμηθευτή από το ελεύθερο εμπόριο. Κάθε άμεση ή έμμεση 
προκαλούμενη ζημία του Δημοσίου ή διαφεύγον κέρδος που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται 
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού κατά 
τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου 
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με 
βάσει τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν 
λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις εγκατάστασης αυτόματων 
πωλητών  με δικά της μέσα ή εάν αυτές δύναται να πραγματοποιηθούν από άλλο 
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δημόσιο φορέα ή εφόσον παύσει τη λειτουργία της, χωρίς καμία περαιτέρω 
αποζημίωση του προμηθευτή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της συμβατικής 
περιόδου.  

6. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους 
οποιουδήποτε προσώπου που θα απασχολήσει ο προμηθευτής. 

7.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον 
προμηθευτή εάν δεν κάνει γνωστό με έγγραφό του στην υπηρεσία τα περιστατικά που 
αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά, από τα 
οποία ακολούθησε η αδυναμία του για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης 
που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα 
δικαιώματά του που προκύπτουν από αυτή. Δεν θεωρείται ανωτέρα βία, η απεργία ή 
στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού του για οποιοδήποτε  
λόγο. 

8. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως 
απορρεουσών υποχρεώσεων του προμηθευτή, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών 
του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 

9. Ο προμηθευτής, και το τυχόν απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, οφείλουν 
να συμμορφώνονται πλήρως στις υποδείξεις του αστυνομικού προσωπικού της Σχολής. 

10. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ασφαλείας του προσωπικού και να 
ζητήσει την εξαίρεση όλου ή μέρους αυτού. 

11. Το προσωπικό που θα απασχολεί ο προμηθευτής, θα είναι ασφαλισμένο σε 
ασφαλιστικό ταμείο. Έτσι η Ελληνική Αστυνομία δεν θα έχει καμία απολύτως 
συμβατική σχέση με το προσωπικό που θα απασχολείται. 

12. Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται: 

α. Να διαθέτει όλα τα αναγκαία είδη, μέσα και υλικά που απαιτούνται για τη 
λειτουργία των αυτόματων πωλητών. 

β. Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για τις αμοιβές, το ωράριο εργασίας, τις κοινωνικές 
παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και 
ασφαλισμένου) κ.λπ. και ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των Ελληνικών Αρχών για την 
τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές. 

- Ομοίως, οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για τυχόν 
ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει. 

γ. Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή βλάβης που θα 
προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις της Σχολής ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του (του ιδίου του προμηθευτή ή των υπαλλήλων 
του) ή εξαιτίας των μηχανημάτων του. 
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- Ζημίες που μπορεί να συμβούν στην περιουσία του Δημοσίου γενικώς κατά τη 
λειτουργία των αυτόματων πωλητών ή σε πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα 
(πελάτες) βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή - μειοδότη και παρακρατούνται από 
τις εισπράξεις του, εφόσον δεν αποκατασταθούν άμεσα με δικές του δαπάνες. 

δ. Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο - έμπειρο για τον ανεφοδιασμό – 
συντήρηση – επισκευή – καθαριότητα των αυτόματων πωλητών, το οποίο θα τηρεί πιστά 
τις διαδικασίες λειτουργίας της Υπηρεσίας και τις Νομοθετικές Διατάξεις που ισχύουν 
κάθε φορά. 

ε. Να γνωστοποιήσει εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ότι 
ουδεμία εξάρτηση έχει με την Υπηρεσία και επίσης πως είναι υποχρεωμένο (το 
προσωπικό) να δέχεται τον τυχόν έλεγχο των αποσκευών του, τόσο κατά την είσοδό του, 
όσο και κατά την αποχώρησή από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. 

στ. Να εγγυηθεί για την καθαριότητα, την άριστη λειτουργία των αυτόματων 
πωλητών, την άριστη ποιότητα των προσφερόμενων ειδών. Θα είναι υπεύθυνος για τα 
αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή και θα πραγματοποιηθούν από αυτόν και φέρει 
κάθε αστική και ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. 

ζ. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας ή αθετήσεως των παρόντων όρων από τον 
μειοδότη προμηθευτή, κηρύσσεται αυτός υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του ή από την καταρτισθείσα σύμβαση, ανάλογα με την 
περίπτωση, καθώς και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν και γενικά 
εφαρμόζεται σε βάρος του οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Π.Δ.118/2007. 

η. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης 
Βόρειας Ελλάδας,  αμέσως, κάθε μεταβολή του απασχολούμενου προσωπικού. 

13. Η Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας έχει το δικαίωμα να 
πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους στους αυτόματους πωλητές και στα 
προς πώληση είδη.  Οι έλεγχοι αυτοί δύναται να επεκταθούν στους μετρητές των 
μηχανημάτων. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού δύναται να ζητείται η συνδρομή 
άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Υγιεινής, Διεύθυνση Βιομηχανίας, ΥΠ.Ε.Ε. 
κ.λπ.). Τυχόν ατασθαλίες θα συνεπάγονται πέρα από τις δεδομένες ποινικές κυρώσεις 
και άμεση χρηματική αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας.   

14. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος 
εξ αυτού και μόνο λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 

 
15. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τοποθέτηση των εν λόγω αυτόματων 

πωλητών και δικαιούται να ματαιώσει, να αναβάλλει ή να επαναλάβει τη σχετική 
διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού 
του λόγου συμμετέχοντες. 

 
16. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δε δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες 

σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
 

     17. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς είναι 
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ξενόγλωσσα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική γλώσσα. 

 
  18. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε 

αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου. 
 
  19. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα 

ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, 
τελών κ.λπ. 

 
  20. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 

πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 
 21. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε 

περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της 
Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας ή άλλης Υπηρεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

 22. Για την ενημέρωση της Λέσχης της Υπηρεσίας μας, για λογαριασμό της οποίας 
γίνεται ο διαγωνισμός, θα κυκλοφορεί δελτίο τιμών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
τις τιμές των προϊόντων, το οποίο θα αναθεωρείται μετά από οποιαδήποτε ανατίμηση 
προϊόντων. 

23. Αυθαίρετες ανατιμήσεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ. Σε περίπτωση εφαρμογής 
αυθαιρέτων ανατιμήσεων από τον προμηθευτή, θα εφαρμόζεται η διαδικασία για την 
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

24. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί δικό του όχημα για τη μεταφορά 
των προϊόντων που να τα εξασφαλίζει προστασία από τις καιρικές συνθήκες, ρύπανση, 
μολύνσεις κ.λπ. και να μεριμνά για την υγιεινή διατήρηση των προϊόντων, μέχρι και 
την τελική τους διάθεση στο προσωπικό.  

25. Τα υλικά συσκευασίας των πρώτων υλών των ροφημάτων, πρέπει να φέρουν 
ανεξίτηλα την ονομασία της βιομηχανίας ή βιοτεχνίας, να σφραγίζουν το περιεχόμενο 
ερμητικά και να αναγράφουν ημερομηνία λήξης. 

26. Η Υπηρεσία  έχει το δικαίωμα, περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων και 
επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις της βιοτεχνίας ή του καταστήματος του μειοδότη, 
καθώς και δειγματοληψίες με δείγματα που βαρύνουν τον μειοδότη. Ο μειοδότης είναι 
υποχρεωμένος να δίνει πληροφορίες για την προέλευση των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται, οι οποίες πρέπει να είναι εγκεκριμένες από το Γενικό Χημείο του 
κράτους. 

27. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να απομακρύνει άμεσα τα είδη τα οποία έχουν 
αλλοιωθεί για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα  αυτά των οποίων η ημερομηνία λήξης 
έχει παρέλθει. Σε περίπτωση μη άμεσης συμμόρφωσης  θα εφαρμόζεται μεταξύ των 
άλλων η ισχύουσα νομοθεσία. 

- Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
σχετικής νομοθεσίας. 


