
 
 

 
 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟI ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 
έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική 
διακήρυξη. 

1.2. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 118/2007, από τους ενδιαφερόμενου στην 
Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο (2) αντίγραφα . 

1.3.  Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα). 

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

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.4.  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία κα ειδικότερα τα εξής : 

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
αυτό  δικαιολογητικά και στοιχεία.  

1.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

1.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

- Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της 
προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν 
συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.  

        1.4.4. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

1.4.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε  αυτά 
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συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου  

         1.4.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε 
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η πρόσφορα 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

         1.4.7. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση 
του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007 κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με 
την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 
τους ανωτέρω όρους. 

- Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό 
αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 προσκομίζεται παράβολο χιλίων (1.000,00) 
Ευρώ, όπως προβλέπεται από την παρ.6 του ιδίου άρθρου. 

1.4.8. Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των ζητουμένων προϊόντων 
(αναψυκτικά, χυμούς, νερά και ροφήματα) είτε για κάθε είδος ξεχωριστά, είτε για 
συνδυασμό αυτών. Ο διαγωνιζόμενος  στην προσφορά του θα πρέπει να δηλώσει τον 
ακριβή αριθμό αυτόματων πωλητών που μπορεί - επιθυμεί να διαθέσει στην 
Υπηρεσία μας και τα προς πώληση είδη για καθέναν  από αυτούς. 

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

1.5. - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 

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

1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος . 

- Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
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προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία 
για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 

1.6.1.Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό  και η τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο. 

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
μονογράφονται και  σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο 
φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή. 

- Ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους σφραγισμένους φακέλους με 
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,  μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
λοιπών στοιχείων  αυτών,   παραμένει στην ανωτέρω επιτροπή, η οποία είναι 
υπεύθυνη και για την αξιολόγηση τους, προκειμένου να αποσφραγισθεί από αυτήν 
κατά τη συνέχεια της διαδικασίας. 

1.6.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων - αποδεκτές, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση   της διαδικασίας 
του διαγωνισμού.  

- Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα 
υποβληθούν, ορίζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας αποσφράγισής του.  

- Ο συμμετέχων που λαμβάνει γνώση του σχετικού φακέλου, κατά τον ως άνω 
χρόνο πρόσβασης, θα υπογράφει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί, για το 
σκοπό αυτό η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού και θα αποτελεί το μοναδικό 
αποδεικτικό στοιχείο για το χρόνο γνώσης αυτού. 

1.7. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά 
τους, τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 α , 6 § 1, 7, του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά 
αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφ. 1 Παρ. Α΄  του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε' της 
παρούσας διακήρυξης. 

1.7.1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των 
άρθρων 5 α , 6 § 1, 7 (όπως αυτά ζητούνται με την παρούσα) του Π.Δ. 118/2007 
συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.  

1.8. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Ν.2672/1998 (Α΄-290), οφείλει να υποβάλει σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από τα άρθρα  6 παρ. 2,  8 § 2, 8α § 3 και 
9  (όπως αυτά ζητούνται από την παρούσα) του Π.Δ. 118/2007 δικαιολογητικά, 
όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφ. 1 παρ. Β΄ και  Κεφ. 2 του 
Παραρτήματος Ε΄ της παρούσας, του εν λόγω Παραρτήματος, σε συντρέχουσα 
περίπτωση.  

1.8.1. Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών αυτών 
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(σταδίου κατακύρωσης), θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δικαιούνται να  
λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Στην περίπτωση που ο 
προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, προσκομίσει τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά νωρίτερα από την προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, η 
Υπηρεσία μας με έγγραφη ειδοποίηση της θα ενημερώσει  όλους τους 
διαγωνιζόμενους για την ημέρα και ώρα που θα αποσφραγιστεί ο φάκελος των 
δικαιολογητικών. 

1.8.2. Όσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης (ΚΕΦ. Β΄ & Γ΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄), λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 
εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
αποσφράγισής τους. Για το χρόνο γνώσης των ως άνω δικαιολογητικών, ο 
ενδιαφερόμενος θα υπογράφει, σε σχετική κατάσταση, που θα τηρεί η αρμόδια 
προς τούτο Υπηρεσία (Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας) και θα 
αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο γνώσης αυτού. 

1.9. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των 
προσφερομένων ειδών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 

1.9.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης,  θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

Η μη συμμόρφωση προς τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και 
τεχνικών προϋποθέσεων και τα όριά τους συνεπάγεται την απόρριψη της 
προσφοράς. 

1.9.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 
αίρεση, απορρίπτεται  ως απαράδεκτη. 

 

1.10. Επισημαίνεται ότι: 

1.10.1. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 
δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.  

Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

1.10.2. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 

1.10.3.. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 
1.11. Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν την τοποθέτηση ενός (1) αυτόματου 
πωλητή ροφημάτων και ενός (1) αυτόματου πωλητή εγκυτιωμένων αναψυκτικών - 
χυμών - εμφιαλωμένων νερών στη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας, 
όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ παρούσης διακήρυξης, άλλως οι προσφορές 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
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2. ΤΙΜΕΣ 

 

 2.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται  ανά μονάδα για κάθε είδος σε ΕΥΡΩ.  

- Η τιμή για όλα τα ροφήματα (καφές, καπουτσίνο, τσάι, σοκολάτα) και για 
όλες τις παραλλαγές τους (ελληνικός, στιγμιαίος, γλυκός κ.λ.π.) θα είναι ενιαία. 

- Η τιμή για όλα τα αναψυκτικά ( πορτοκαλάδα, λεμονάδα κ.λ.π) θα είναι 
ενιαία. 

- Η τιμή για όλους τους χυμούς (πορτοκάλι, ροδάκινο κ.λ.π.) θα είναι ενιαία. 

 Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.[αξία ειδών, έξοδα μεταφοράς, 
έξοδα επισκευής – συντήρησης – αντικατάστασης μηχανημάτων, μισθοί 
προσωπικού που τυχόν θα απασχολήσει, εισφορές κ.λ.π.] και πέραν αυτής ουδεμία 
άλλη οικονομική ή άλλου είδους απαίτηση μπορεί να εγερθεί. 

2.2. Προσφορά για εγχώριο υλικό  που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με 
ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.3. Εφόσον από την προσφορά θέτονται όροι αναπροσαρμογής, 
αναθεώρησης, αυξομείωσης  ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.4.  Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : 

Ι. Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

II. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις % στο οποίο υπάγονται οι προς παροχή υπηρεσίες. 
(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την 
Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α, θα λαμβάνεται υπόψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Ποσοστό κέρδους υπέρ της Λέσχης της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης 
Βόρειας Ελλάδας 10%,  επί των συνολικών εισπράξεων κάθε μήνα. 

2.5. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται κατά είδος μεμονωμένα. 

2.6. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε καμία  μεταβολή κατά τη  
διάρκεια ισχύος τους. 

2.7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προαναφερόμενων τιμών και αυτοί 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

2.8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές φαίνονται ασυνήθιστα 
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό του,  η αναθέτουσα Αρχή, πριν να απορρίψει 
τις προσφορές, θα ζητήσει γραπτώς τις διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς 
τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.  Οι διευκρινήσεις αυτές μπορούν να αφορούν 
ιδίως:  

α) Τον οικονομικό χαρακτήρα της προσφοράς. 

β) Τις επιλεγείσες  τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 
διαθέτει ο προσφέρων για την εν λόγω προμήθεια. 

        γ) Την πρωτοτυπία των μέσων και υλικών που προτείνει ο προσφέρων. 
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        δ) Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών 
εργασίας που ισχύουν και  

       ε) Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα (άρθρο 52 
του Π.Δ. 60/2007). 

2.9. Προσφορές που εμπεριέχουν ποσοστό κέρδους υπέρ Λέσχης της Σχολής 
Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας, κάτω του 10%  ή άνω του 10%, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 
3. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

        Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ΄ ολοκλήρου τον 
ανάδοχο, η οποία αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα 
περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που 
συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή 
μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την 
ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν από αυτήν. 

Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση 
εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο. 

 

 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ 

 

4.1. Η καταβολή στη Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας, του 
συμβατικού ποσού (κέρδος) θα γίνεται «τοις μετρητοίς», από τον εκάστοτε μειοδότη, 
στο τέλος κάθε μήνα. 

- Η καταμέτρηση των εισπράξεων και η ανωτέρω απόδοση στη λέσχη της 
Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας, θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα 
από την ορισθείσα Επιτροπή με την εσωτερική διαταγή της Υπηρεσίας, η οποία θα 
συντάσσει σχετικό πρακτικό, που θα υπογράφεται υποχρεωτικά και από τον 
μειοδότη. 

4.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις και ο Φ.Π.Α. που αναφέρονται στο 
Παράρτημα ΣΤ' της παρούσας διακήρυξης. 

 

 
5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 

5.1. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). 

5.2. Για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15  του ως άνω Π.Δ/τος, προσκομίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό 
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(0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους το ύψος του 
οποίου  δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000,00) και μεγαλύτερο των 
πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε. 3741) («παράβολα από κάθε 
αιτία»). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος 
των ανωτέρω ποσών. - Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (Α΄ 
202). 

 

 

6. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 
και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

 

 

7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

7.1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Τα  προς προμήθεια είδη. 

β. Τις ποσότητες. 

γ. Τις τιμές. 

δ. Την υπηρεσία (Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Βόρειας Ελλάδας) για την οποία 
προορίζονται τα υλικά. 

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη 
διακήρυξη. 

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

7.2. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το 
δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

7.3. Ο προμηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει σε κάθε περίπτωση για την υπογραφή της 
σύμβασης το αργότερο  μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης 
της προμήθειας αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που 
ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία 
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αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη 
λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναγράφεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης της προμήθειας υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

7.4. Εάν η κατακύρωση γίνεται  σε εγκατεστημένο στην Ε.Ε. προμηθευτή ή σε 
προμηθευτή τρίτης χώρας η ανακοίνωση κατακύρωσης απευθύνεται στον 
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση στέλνεται με 
κάθε πρόσφορο μέσο στο συγκεκριμένο ανάδοχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή 
στον ανάδοχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της τράπεζας της Ελλάδος στο 
εξωτερικό, η εγγύηση συμμετοχής  παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την 
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

7.5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού 
ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 

 

8. ΣΥΜΒΑΣΗ    

 

8.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

8.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και 
τουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιμή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις  τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

θ. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων θα επιλύονται οι 
τυχόν διαφορές. 

ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

8.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

8.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή 
όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

8.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
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 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής κατά μέρος που κρίνεται 
ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά ποιοτικά και ποσοτικά η ποσότητα που 
παραδόθηκε.  

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις και τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

 

9. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

9.1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή 
θα διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

9.2. Για κάθε διαφορά - διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης 
και στην εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο 
παρέχων υπηρεσίες ανάδοχος, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
Ελληνικών Δικαστηρίων (Βέροιας). 

 

10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

10.1. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας ή αθετήσεως των παρόντων όρων 
από τον ανάδοχο, 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 άρθρο 34 του 
Π.Δ.118/2007.  

10.2. Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην αναζήτηση νέου αναδόχου,  με 
ελεύθερη τιμή και τυχόν προκύπτουσα διαφορά βαρύνει τον έκπτωτο ανάδοχο ή 
επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την 
κατάπτωση της εγγύησης και των κυρώσεων που θα του επιβληθούν, κατ΄ εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.  


