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ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών
(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 01/2023 
για την Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών 
Αναψυκτικών - Νερών - Σνακ και Καφέ στην 111 ΠΜ~|

1. Η 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα 
αναλογικώς καθοριζόμενα στο Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προσκαλεί τους ενδιαφερομένους 
οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη και ενσφράγιστη οικονομική προσφορά 
με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα 
παράτασης για ένα έτος, με τους ίδιους όρους και τιμές, κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
των αντισυμβαλλομένων μερών, στο αντικείμενο της μίσθωσης χώρων εγκατάστασης 
αυτόματων πωλητών αναψυκτικών-νερών-σνακ και καφέ, υπό τα ακόλουθα στοιχεία 
και όρους:

α. Φυσικό αντικείμενο - Εκτιμώμενη αξία:

(1) Μίσθωση χώρων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών αναψυκτικών - 
νερών - σνακ και καφέ (ΟΡ\/: 42933300-5), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
υποχρεωτικά μηχανήματα, ήτοι μηχανήματα που καλύπτουν πάγιες ανελαστικές 
απαιτήσεις της Μονάδας και για τα οποία οι συμμετέχοντες οφείλουν -επί ποινή 
απόρριψης- να καταθέσουν προσφορά, με το ελάχιστο μίσθωμα να υπολογίζεται με 
βάση τα εκτιμώμενα στοιχεία κατανάλωσης-κίνησης και εξόδων λειτουργίας τους ως 
ακολούθως:

Α/Α ΧΩΡΟΣ-ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ - 
ΨΥΧΡΩΝ ΠΟΤΩΝ 

(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ) - ΣΝΑΚ

ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ 

ΨΥΧΡΑ)

1
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 111ΠΜ

Ελάχιστο Μηνιαίο 
Μίσθωμα

1 1

13,00€ 10,00€

2 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΣΜΤΩΝ
Ελάχιστο Μηνιαίο 

Μίσθωμα

1 1

22,00 10,00€
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3
347Μ/ΥΠΟΣΤΕΓΟ
Ελάχιστο Μηνιαίο 

Μίσθωμα

1

22,00

4
347Μ/ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ελάχιστο Μηνιαίο 

Μίσθωμα

1

22,00

5
ΜΣΒ/ΥΠΟΣΤΕΓΟ
Ελάχιστο Μηνιαίο 

Μίσθωμα

1 1

22,00 10,00€

ΣΥΝΟΛΑ
Ελάχιστο Συνολικό 
Μηνιαίο Μίσθωμα
Ελάχιστο Συνολικό 
Ετήσιο Μίσθωμα

5 3

101,00€ 30,00€

1.212,00€ 360,00€

1.572,00€

(2) Κατόπιν των ανωτέρω, το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στα 
131,00€ και το ετήσιο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό ευρώ 1.572,00€, το οποίο 
αντιστοιχεί στο σύνολο των οκτώ (8) υποχρεωτικών μηχανημάτων.

(3) Η υπόψη μίσθωση είναι αδιαίρετη, από την άποψη ότι οι 
συμμετέχοντες, θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των 
υποχρεωτικών μηχανημάτων.

(4) Η κατακύρωση θα γίνει σε έναν (1) οικονομικό φορέα με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της υψηλότερης τιμής 
μισθώματος.

β. Τεχνική Περιγραφή και Ειδικοί Όροι:

Ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας.

γ. Εγκατάσταση Μηχανημάτων:

(1) Ο μισθωτής οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών στις 
επιστασίες της Μονάδας. Ως τόπος υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου ορίζεται 
η 111ΠΜ, Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, Τ.Κ. 37100.

(2) Ο προμηθευτής βαρύνεται με την κατανάλωση του ρεύματος και του 
νερού (εφόσον απαιτείται), για τα οποία θα υπογράψει συμφωνητικό ηλεκτροδότησης 
και υδροδότησης με το αρμόδιο Τμήμα Εγκαταστάσεων της Μονάδας, σύμφωνα με 
τις οδηγίες της Φ.900/ΑΔ.633970/Σ.540/22-04-15/ΓΕΑ/Γ2. Τα κόστη προμήθειας και 
εγκατάστασης των μετρητών ρεύματος και νερού, βαρύνουν τον προμηθευτή.
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δ. Τιμές πώλησης - Διατιθέμενα είδη - Τύποι αυτόματων πωλητών:

(1) Για τους Αυτόματους Πωλητές εμφιαλωμένου νερού - αναψυκτικών 
και σνακ καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Θα διαθέτουν τυποποιημένα αναψυκτικά σε μεταλλικό κουτί των 
330γπΙ (τύπου ΟοΙα απλή και διαίτης, πορτοκαλάδα με και χωρίς ανθρακικό, 
λεμονάδα και παγωμένο τσάι), καθώς και εμφιαλωμένο νερό σε μπουκάλι του 0,5 II.

(β) Επιπλέον προαιρετικά μπορούν να διατίθενται και άλλα αναψυκτικά 
πχ σόδα, γκαζόζα κλπ.

(γ) Οι μέγιστες τιμές για όλα τα τυποποιημένα αναψυκτικά ορίζονται σε 
1,00€ και για το εμφιαλωμένο νερό σε 0,30€.

(δ) Θα διαθέτουν απαραίτητα τα κάτωθι προϊόντα με τις αντίστοιχες 
μέγιστες τιμές:

1/ Κρουασάν πραλίνας φουντουκιού (τουλάχιστον 100γρ) με 
μέγιστη τιμή 0,80€.

2/ Πατατάκια με γεύση αλατιού ή ρίγανης (τουλάχιστον 40γρ) με 
μέγιστη τιμή 0,70€.

3/ Σοκολάτα Γκοφρέτα με μέγιστη τιμή 0,70€.

(ε) Επιπλέον, θα διαθέτουν και άλλα είδη, όπως μπισκότα, σοκολάτες, 
κλπ. Οι τιμές αυτών θα καθοριστούν βάση της προσφοράς του πλειοδότη, που θα 
προκύψει με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Επίσης οι προσφερόμενες τιμές θα συμπεριληφθούν - τεθούν ως αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης που θα υπογράφει.

(στ) Η συσκευασία των ειδών θα είναι όπως και του εμπορίου και πάντα 
σύμφωνη με το πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ σε 
εμφανές σημείο θα αναγράφονται: η επωνυμία της παραγωγικής επιχείρησης, το , 
είδος, το καθαρό βάρος του προϊόντος και η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του.

(ζ) Μετά την λήξη του χρονικού ορίου ζωής του κάθε προϊόντος, το 
προϊόν θα αντικαθίσταται με μέριμνα του μισθωτή.

(η) Ο μισθωτής, κατά την διάρκεια της υλοποίησης της σύμβασης, 
δύναται να προτείνει τον εμπλουτισμό με νέα είδη ή την αντικατάσταση άλλων ειδών 
των αυτομάτων πωλητών των δηαοΚβ, βάσει τιμοκαταλόγων που θα προσκομίσει. Η 
αποδοχή ή μη των προτεινόμενων ειδών τελεί υπό την έγκριση της Διοίκησης.

(θ) Επισημαίνεται ότι η τροφοδότηση των αυτομάτων πωλητών με τα 
είδη που απαιτούνται, όπως και η αντικατάσταση των προϊόντων για τα οποία έχει 
παρέλθει η ημερομηνία λήξης, θα γίνεται με μέριμνα του μισθωτή.
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(2) Για τους αυτόματους πωλητές ροφημάτων καφέ στιγμιαίας 
παρασκευής καθορίζονται τα ακόλουθα:

(α) Θα διαθέτουν ροφήματα (ψυχρά - θερμά) στιγμιαίας παρασκευής, σε 
κύπελλο.

(β) Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση ουσιών που δεν 
προβλέπονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

(γ) Η μέγιστη τιμή για όλα τα ροφήματα καφέ, ζεστά και κρύα (σε 
κύπελλο των 200γπΙ), ορίζεται στο ποσό των ογδόντα λεπτών του ευρώ (0,80€).

ε. Κριτήριο ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει της τιμής, ήτοι το υψηλότερο προσφερόμενο συνολικό μηνιαίο μίσθωμα για το 
σύνολο των απαιτούμενων μηχανημάτων, και μόνο εφόσον είναι μεγαλύτερη ή ίση 
της προϋπολογισθείσας αξίας. Οι κατατιθέμενες οικονομικές προσφορές θα φέρουν 
έως δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Στην περίπτωση που δοθεί ίδια τιμή μισθώματος 
(ισότιμη) από περισσότερους του ενός προμηθευτές, τότε για την κατακύρωση της 
προμήθειας θα συνεκτιμηθεί ο τιμοκατάλογος των προσφερόμενων ειδών.

στ. Καταβολή Μισθώματος:

Το αντίτιμο του μηνιαίου μισθώματος θα καταβάλλεται από τον ενοικιαστή 
στην Διαχείριση Χρηματικού της 111ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. μέχρι το τέλος του μήνα που 
αφορά, και ακολούθως θα εκδίδεται από το Διαχειριστή Χρηματικού γραμμάτιο 
είσπραξης, στο οποίο θα αναγράφεται και ο μήνας στον οποίο αναφέρεται το ποσό 
που κατατίθεται.

ζ. Φάκελος Προσφοράς Συμμετέχοντος:

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει 
υποχρεωτικά, επί ποινή απόρριψης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως 
εκάστοτε ισχύει (δίχως να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ), στην οποία:

(α) Αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας Πρόσκλησης.

(β) Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 2 α) και β) του άρθρου 
73 Ν.4412/16.

(γ) Δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έχει λάβει γνώση όλους τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης, ιδίως δε την Τεχνική Περιγραφή και τους Ειδικούς Όρους 
της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «Α» αυτής και ότι συμμορφώνεται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα με αυτούς.
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(δ) Δηλώνεται ότι ο συμμετέχων, εφόσον αναδειχθεί μισθωτής:

1/ Δεσμεύεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση ανεφοδιασμού των 
μηχανημάτων με παράδοση των προϊόντων με κατάλληλα οχήματα στις 
εγκαταστάσεις της Μονάδας.

2/ Επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση των αρμοδίων οργάνων της 
ΠΑ στις εγκαταστάσεις του για έλεγχο, παρέχοντας κάθε διευκόλυνση-διευκρίνιση 
που θα απαιτηθεί. Ο έλεγχος θα αφορά στην τήρηση των όρων της σύμβασης, την 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τη διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων.

3/ Προσφέρει είδη τα οποία καλύπτουν πλήρως τις ισχύουσες 
προδιαγραφές τροφίμων-ποτών του Δημοσίου.

4/ Αναλαμβάνει την υποχρέωση για χορήγηση - διάθεση των υπό 
προμήθεια ειδών για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

5/ Αποδέχεται τους ελέγχους (μακροσκοπικούς - χημικούς) των 
προϊόντων, αλλά και των εγκαταστάσεών του.

6/ Δεσμεύεται ότι οι αυτόματοι πωλητές που θα εγκαταστήσει, θα 
είναι νέας τεχνολογίας, καινούργιοι ή σε άριστη κατάσταση και θα τηρούν όλες τις 
προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

(2) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης (άδειας Ίδρυσης 
και Λειτουργίας ή άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας), κατά τα προβλεπόμενα 
ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

(3) Αντίγραφο Πιστοποιητικού (του συμμετέχοντα) κατά το διεθνές 
πρότυπο Ι5Ο 22000:2005 ή ΒΚΟ Εοοά ή ΙΡ5 Ροοά ή Ε58Ο 22000 ή άλλο 
αναγνωρισμένο πρότυπο βασισμένο στις αρχές του συστήματος ΗΑΟΟΡ. Το 
πιστοποιητικό θα πρέπει να αφορά στο αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας και 
να έχει εκδοθεί από φορέα πιστοποιημένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.) ή άλλο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαπίστευσης χώρας της Ε.Ε., καθώς και να 
είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα διενέργειάς της. Σε περίπτωση λήξης κατά τη 
χρονική διάρκεια της σύμβασης, ο μισθωτής θα υποχρεούται, επί ποινή έκπτωσης, > 
για την ανανέωση της ισχύος του.

(4) Αντίγραφα των αδειών των οχημάτων μεταφοράς των προϊόντων, 
από τα οποία θα πιστοποιείται η καταλληλότητά τους για τη χρήση που 
προορίζονται.

(5) Αναλυτική Κατάσταση-Τεχνική Περιγραφή, στην οποία Θα 
περιγράφονται τα εξής:

(α) Τα μηχανήματα που προτίθεται να εγκαταστήσει ο συμμετέχων 
λεπτομερώς (διαστάσεις, εργοστάσιο κατασκευής, δ/η μηχανήματος κτλ).

(β) Θα γίνεται σαφής περιγραφή του τρόπου τήρησης των κανόνων 
υγιεινής.
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(γ) Θα αναφέρεται το πρόγραμμα λεπτομερούς καθαρισμού και 
συντήρησης, καθώς επίσης και η διαδικασία ελέγχου και αντικατάστασης των ειδών.

(6) Κατάσταση των ειδών, στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα 
κατωτέρω:

(α) Η εταιρία παρασκευής των ειδών που θα διατίθενται από τα 
μηχανήματα.

(β) Η ακριβής ονομασία και η αναλυτική περιγραφή των ειδών, ήτοι: 
βάρος τεμαχίου, υλικά κατασκευής, σύνθεση και αναλογία (%) των υλικών.

(γ) Το χρονικό όριο ανάλωσης πέρα από το οποίο το προϊόν θα 
αντικαθίσταται.

(δ) Ο τρόπος συσκευασίας των ειδών.

(ε) Η χώρα προέλευσης των ειδών.

(7) Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 
περιέχει, επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα:

(α) Το Έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Παραρτήματος «Β» της παρούσας.

(β) Τιμοκατάλογο με την ακριβή ονομασία του συνόλου των προϊόντων 
που προσφέρονται και τις τιμές των ειδών που θα πωλούνται από τα μηχανήματα. 
Τονίζεται ότι, οι τιμές πώλησης δεν θα υπερβαίνουν τις τυχόν αναγραφόμενες επί των 
ειδών τιμές.

η. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες τουλάχιστον.

θ. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών - Έκδοση απόφασης ανάθεσης:

(1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, εκδίδεται 
Πρακτικό της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής, στο οποίο καταγράφονται οι 
κατατεθείσες προσφορές, οι λόγοι αποκλεισμού (εφόσον συντρέχει η περίπτωση 
αυτή), η κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά πλειοδοσίας των προσφορών που διήλθαν 
επιτυχώς το στάδιο της αξιολόγησης και η σχετική γνωμοδότηση.

(2) Η Μονάδα θα ενημερώσει τους προσφέροντες για τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης, με κοινοποίηση του Πρακτικού και θα προσκαλέσει τον προσωρινό 
ανάδοχο (πρώτο πλειοδότη) για την προσκόμιση:

(α) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16, ήτοι αποσπάσματος του ποινικού μητρώου [έκδοσης έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής τους]:
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1/ Για το διαχειριστή σε περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

2/ Για το διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.).

3/ Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις των 
συνεταιρισμών.

Εναλλακτικά, δύναται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 79Ατου Ν.4412/16, στην 
οποία θα δηλώνεται ότι «δεν υπάρχει εις βάρος του οικονομικού φορέα (στην 
περίπτωση του φυσικού προσώπου) ή των υπόχρεων κατά ■ περίπτωση 
προσώπων (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 
και παρ.1, παρ.4 του άρθρου 74 του Ν.4412/16.». Στην περίπτωση νομικού 
προσώπου, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης θα υλοποιείται εκ μέρους του 
νομίμου εκπροσώπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
ενημέρωση/κοινοποίηση της πρόσκλησης του προσωρινού ανάδοχου (πρώτου 
μειοδότη) για την υποβολή της.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα), 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το παραστατικό εκπροσώπησης κατά το 
χρόνο υποβολής προσφοράς ή ταυτίζεται με το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

(β) Των δικαιολογητικών που αφορούν στην παρ. 2 α) και 2 β) του 
άρθρου 73 του Ν.4412/16, ήτοι πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα οποία είναι εν ισχύ κατά το 
χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, γίνονται 
δεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

(γ) Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και · 
νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα τον οικονομικό φορέα 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Το αποδεικτικό της ισχύουσας 
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων [το συγκεκριμένο αποδεικτικό 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του].

(δ) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την 
πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης, περί μη επιβολής σε 
βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, στο πλαίσιο 
του άρθρου 74 του Ν.4412/2016.
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(3) Εν συνεχεία, θα γίνει η αξιολόγηση των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 1ζ της παρούσας από την αρμόδια Επιτροπή και θα ακολουθήσει η 
έκδοση απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας. Μετά από τα 
παραπάνω, ο ανάδοχος - πλειοδότης προσκαλείται για την υπογραφή της σύμβασης 
(συμφωνητικού).

ι. Τρόπος και Προθεσμία κατάθεσης προσφορών:

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 111ΠΜ», στη 111 Πτέρυγα Μάχης/Κεντρική Γραμματεία με 
τους ακόλουθους τρόπους:

(1) Είτε με ταχυδρομική αποστολή στη Διεύθυνση «111 Πτέρυγα Μάχης, 
Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, Τ.Κ. 37100» με συστημένη επιστολή ΕΑΤΑ ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφοράς (ΟΟΙΙΚΙΕΚ), με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στη Γραμματεία της 111ΠΜ προκειμένου να πρωτοκολληθούν, 
μέχρι την 28Π Φεβρουάριου 2023 και ώρα 14:00. Ως εκ τούτου απαιτείται 
τηλεφωνική επικοινωνία με τους χειριστές θέματος (βλέπε παράγραφο 3), για την 
παραλαβή των φακέλων προσφοράς από την Κεντρική Πύλη της Μονάδος στην 
περίπτωση αποστολής του φακέλου προσφοράς με υπηρεσία ταχυμεταφοράς 
(ΟΟυΚΙΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και 
το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών που θα αποσταλούν.

(2) Είτε με την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, (αυτοπροσώπως ή με ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο), στην κεντρική Γραμματεία της Μονάδας, 
μέχρι και μία (1) ώρα πριν τιθέμενη ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών (βλέπε παράγραφο 1ια). Στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγηθεί 
επικοινωνία με το Γραφείο Ασφαλείας της Μονάδος : 242804-6005.

ια. Ημερομηνία αποσφράγισης - αξιολόγησης προσφορών: Οι προσφορές θα 
αποσφραγιστούν δημόσια την 01η Μαρτίου 2023 κοι ώρα 11:00 στη Λέσχη 
Αξιωματικών της 111ΠΜ από την αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας. Στη διαδικασία 
δύναται να παρευρίσκονται οι προσφέροντες (δια του εκπροσώπου τους), κατόπιν 
τηλεφωνικής ενημέρωσης στους χειριστές θέματος.

ιβ. Προσφορές που παραλαμβάνονται εκπρόθεσμα θεωρούνται ως μη 
κανονικές και δεν αξιολογούνται.

ιγ. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικώς τα καθοριζόμενα στο Ν.4412/16, ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Επισημαίνεται ότι κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Μονάδας, σχετικά με τους 
όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
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3. Χειρίστρια θέματος/Πληροφορίες: 111 ΠΜ/Τμήμα Οικ.Γρ.Συμβ.Εκμ/σεων, Μ.Υ. 
ΠΕ/Δ-0 Σοφία Θεοδωροπούλου τηλεφ. 2428045737-5040.

Ακριβές Αντίγραφο
Σμήναρχος (I) Θεόδωρος Γκουτζουρέλας 

Διοικητής

ΜΥ ΠΕ/Δ-0 Σοφία Θεοδωροπούλου 
111ΠΜ/Τμ.Οικ/Γρ.Συμβ.Εκμ/σεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
«Β» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια 
111ΠΜ/ΔΥΠ/ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 
111ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ.

Αποδέκτες για Πληροφορία 
111ΠΜ/ΜΕΕΠ (άνευ Παραρτημάτων) 
111ΠΜ/347Μ (άνευ Παραρτημάτων) 
111ΠΜ/ΜΣΒ (άνευ Παραρτημάτων)
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒ.ΕΚΜ/ΕΩΝ
Αλμυρός, 13 Φεβ 23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ.3936/Σ.580

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. Γενικά

1. Η λειτουργία των αυτόματων ττωλητών διέπεται από το άρθρο 48 του 
Υττ.Δ.Αιβ/8577/83.

2. Βασικά χαρακτηριστικά - Προϋποθέσεις λειτουργίας των αυτόματων 
πωλητών:

α. Θα είναι νέας τεχνολογίας, καινούργιοι ή σε άριστη κατάσταση.

β. Θα τηρούν πλήρως τους διεθνείς όρους υγιεινής.

γ. Θα διαθέτουν σύστημα ασφάλειας για τυχόν διαρροές ηλεκτρικού 
ρεύματος (διακόπτη ηλεκτροπληξίας).

δ. Θα έχουν τη δυνατότητα εμφάνισης αντιτίμου καθώς και επιστροφής 
χρημάτων.

ε. Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα μέρη των πωλητών, θα 
είναι ελεύθερα καδμίου (Θά).

3. Οι τύποι αυτόματων πωλητών που αποδέχεται η Υπηρεσία είναι:

α. Αυτόματοι πωλητές ψυχρών αναψυκτικών - νερών - σνακ 
τυποποιημένης μορφής :

1

(1) Χρησιμοποιούνται για τη διάθεση τυποποιημένων προϊόντων που 
φέρονται στην κατανάλωση, τα μεν αναψυκτικά σε μεταλλικό κουτί των 330 οο, το δε 
εμφιαλωμένο νερό σε πλαστικό μπουκάλι 0,5 Ιί

(2) Θα διαθέτουν σύστημα ψύξης σε περιοχή 0° με +3° Θ.

(3) Χρησιμοποιούνται για τη διάθεση τυποποιημένων ειδών κυλικείου 
με μεγάλο όριο ζωής που υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες.

(4) Όλα τα είδη θα είναι σε ατομική συσκευασία σε εμφανές σημείο 
της οποίας θα αναγράφονται η επωνυμία του προμηθευτή, το είδος, το καθαρό 
βάρος προϊόντος, η ημερομηνία παραγωγής και λήξης προϊόντος και ο τρόπος 
συντήρησης.
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(4) Οι επισημάνσεις θα είναι ευανάγνωστες και έκτυπες είτε επί της 
συσκευασίας, είτε σε ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες, απαγορευμένης της χρήσης 
εμπορικών ετικετών τύπου σούπερ μάρκετ.

β. Αυτόματοι πωλητές ροφημάτων καφέ στιγμιαίας παρασκευής:

1) Τα όρια για το εκχύλισμα του καφέ, της ζάχαρης και του 
γάλατος ορίζονται σε 70Γ, ϊςτ και 3€)Γ αντίστοιχα.

2) Τα συστατικά θα πρέπει να είναι σε χωριστές 
συσκευασίες, ικανές να προστατεύσουν το περιεχόμενο από υγρασία ή σε μορφή 
καψουλών (ειδικά για τον καφέ).

3) Απαγορεύεται η διάθεση ημιέτοιμων ροφημάτων όπου τα 
συστατικά εκχυλίσματος καφέ και ζάχαρης βρίσκονται αναμεμιγμένα.

4) Ως γλυκαντική ύλη θα χρησιμοποιείται μόνο η ζάχαρη και 
όχι οποιαδήποτε άλλη γλυκαντική ουσία.

5) Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση ουσιών που δεν 
προβλέπονται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

Β. Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος των Ειδών

1. Η ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των 
ειδών σνακ που θα πωλούνται, θα είναι αρίστη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2. Το είδος, η σύσταση και το βάρος των υλικών, όπως θα ορίζεται στην 
τεχνική προσφορά του μισθωτή, θα παραμείνουν σταθερά σε όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και θα ελέγχονται από την Υπηρεσία, με αιφνιδιαστικούς, 
δειγματοληπτικούς ελέγχους και εργαστηριακές εξετάσεις, περιοδικά, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης.

3. Η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με παρουσία του μισθωτή ή του , 
αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς κατανάλωση ειδών για 
τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων.

4. Τα είδη ελέγχων είναι:

α. Μακροσκοπικός - οργανοληπτικός:

(1) Οι διαπιστούμενες μακροσκοπικά εκτροπές δίνουν το δικαίωμα 
της απόρριψης και μη παραλαβής των ειδών, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω 
εργαστηριακός έλεγχος.

(2) Ενδεικτικά αναφέρονται ως εκτροπές η κατεστραμμένη 
συσκευασία, περιεχόμενο υπό σύνθλιψη, ανώμαλες οσμές ή γεύσεις, απουσία 
επισημάνσεων (στοιχεία προμηθευτή, ημερομηνία παραγωγής ή λήξης κλπ).
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β. Εργαστηριακός:

(1) Διενεργείται με σκοπό τη διαπίστωση της καλής ποιότητας και της 
τήρησης των προδιαγραφών.

(2) Τα δείγματα προσκομίζονται στο Στρατιωτικό Χημείο ή σε 
αντίστοιχο Χημείο (όταν δεν υπάρχει Στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους:

(α) Μικροβιολογικό.

(β) Χημική Ανάλυση.

(γ) Ιστολογική Εξέταση.

5. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται, θα είναι δύο (2) από κάθε είδος και το 
κόστος τους θα βαρύνει το μισθωτή. Επίσης το μισθωτή θα βαρύνει και το κόστος 
των χημικών αναλύσεων. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται μέχρι μία φορά το μήνα ή 
δώδεκα κατά έτος. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους το κόστος βαρύνει την Υπηρεσία.

6. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι 
απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων.

7. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η Υπηρεσία δύναται να 
προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων - εγκαταστάσεων του μισθωτή, 
και των συνεργαζόμενων εταιρειών, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των ισχυουσών 
υγειονομικών διατάξεων

8. Ο μισθωτής υποχρεούται να θέτει τους χώρους και τα είδη παρασκευής των 
προσφερομένων ειδών στη διάθεση της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής της 
Υπηρεσίας, προκειμένου να ελέγχεται η υγειονομική καταλληλότητά τους.

Γ. Χρόνος Εγκατάστασης Μηχανημάτων - Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλομένων

1. Ο μισθωτής οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών στις 
επιστασίες της Μονάδας.

2. Ο προμηθευτής βαρύνεται με την κατανάλωση του ρεύματος και του νερού 
(εφόσον απαιτείται), για τα οποία θα υπογράψει συμφωνητικό ηλεκτροδότησης και 
υδροδότησης με το αρμόδιο Τμήμα Εγκαταστάσεων της Μονάδας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Φ.900/ΑΔ.633970/Σ.540/22-04-15/ΓΕΑΖΓ2. ΤΟ-ΚάΟΠΏ. προμήθειας και 
εγκατάστασης των μετρητών ρεύματος και νερού, βαρύνουν τρν προμηθευτή.

3. Η Μονάδα θα παραχωρήσει στο μισθωτή τους κατάλληλους χώρους για την 
εγκατάσταση των αυτόματων πωλητών.

12

ΑΔΑ: 6ΧΡ86-ΒΦΚ



4. Οι αυτόματοι πωλητές που θα τοποθετηθούν, θα συντηρούνται - 
καθαρίζονται με μέριμνα και δαπάνες του μισθωτή.

5. Οι χώροι όπου θα τοποθετηθούν, θα τηρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση του Προσωπικού.

β. Έχουν καλό αερισμό, φωτισμό και παροχή ρεύματος.

γ. Το δάπεδο επιδέχεται εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

6. Η ασφάλεια των χώρων εγκατάστασης, η παροχή (όχι η κατανάλωση) 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και αποχέτευσης καθώς και καλάθων αχρήστων, 
βαρύνουν τη Μονάδα.

7. Η λειτουργία των αυτόματων πωλητών θα είναι συνεχής και ο 
ανεφοδιασμός αυτών με υλικά θα γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα 
με τις προτιμήσεις του προσωπικού και με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή. Η 
κατανάλωση δεν είναι δεσμευτική και ο προμηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση από την Π.Α σε περίπτωση μη προμήθειας επαρκών ποσοτήτων.

8. Η όλη λειτουργία και κατανάλωση θα τελούν υπό τον έλεγχο του μισθωτή.

9. Ο μισθωτής υποχρεούται:

α. Να καλύψει τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν στο μέλλον, ήτοι 
εγκατάσταση πρόσθετων πωλητών στις Μονάδες, κατόπιν συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών ως προς το μίσθωμα και το χρόνο της μίσθωσης.

β. Να τηρεί επακριβώς τις αγορανομικές και υγειονομικές ισχύουσες 
διατάξεις.

γ. Να εξασφαλίζει τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής, ώστε η 
μεταφορά των ειδών να γίνεται μέσα σε καθαρά προστατευμένα κουτιά ή παρόμοιες 
συσκευασίες, προς αποφυγή των πάσης φύσεως ρυπάνσεων και να φροντίζει ώστε 
ο χώρος τοποθέτησης των υλικών στα μέσα μεταφοράς, να είναι πάντα καθαρός.

■»

δ. Να παραλαμβάνει και να αντικαθιστά τα αλλοιωμένα καθώς και τα είδη 
στα οποία έχει λήξει η ημερομηνία ανάλωσής τους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

ε. Να αναρτήσει σε εμφανές σημείο κυτίο παραπόνων και υποδείξεων, 
στο χώρο ενός (1) εκ των αυτόματων πωλητών που θα έχει στη Μονάδα.

10. Ο μισθωτής υποχρεώνεται για τον προβλεπόμενο καθαρισμό των 
μηχανημάτων.

11. Για τυχόν βλάβες των μηχανημάτων που θα διαπιστώνονται, είτε από το 
μισθωτή είτε από τη Μονάδα, θα ενημερώνεται (ο μισθωτής), ο οποίος και 
υποχρεούται εντός τριών (3), το αργότερο, εργασίμων ημερών από την ειδοποίησή 
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του, να ενεργεί για την αποκατάστασή τους, ή για την αντικατάσταση του 
μηχανήματος/των με μηχάνημα/τα των ιδίων προδιαγραφών.

12. Η Μονάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί 
στα μηχανήματα, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες αποδεδειγμένα ευθύνεται το 
προσωπικό που θα εξυπηρετείται.

13. Η συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και η επισκευή βλαβών του 
ηλεκτρικού ή αποχετευτικού δικτύου, βαρύνει τη Μονάδα, εκτός των περιπτώσεων 
που οφείλονται σε υπαιτιότητα του μισθωτή ή του προσωπικού του, οπότε και την 
ευθύνη επισκευής τους την έχει ο μισθωτής.

14. Η λειτουργία των αυτόματων πωλητών θα είναι συνεχής και ο 
ανεφοδιασμός αυτών με υλικά θα γίνεται μία (1) ή περισσότερες φορές την 
εβδομάδα, ανάλογα με την κατανάλωση όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Για τον 
σκοπό αυτό, η όλη λειτουργία και κατανάλωση θα τελούν υπό τον έλεγχο του 
μισθωτή.

15. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για τα είδη που θα 
πωλούνται από τους αυτόματους πωλητές, ενώ σε περίπτωση καταστροφής ή 
απώλειας ειδών, η Μονάδα δεν έχει υποχρέωση αναπλήρωσης ή αποζημίωσης 
αυτών.

16. Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως από τη Μονάδα την 
απόσυρση αυτόματου πωλητή, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα και βάσει του 
τζίρου κριθεί μη βιώσιμος. Στην προκειμένη περίπτωση, απαιτείται και η σύμφωνη 
γνώμη της Διοίκησης της Μονάδας.

17. Ο μισθωτής θα πρέπει να ζητήσει και να εξασφαλίσει από το Γραφείο 
Ασφαλείας της Μονάδας (τηλ.242804-5005), άδεια εισόδου για το Προσωπικό που 
θα χρησιμοποιεί.

18. Το Προσωπικό του μισθωτή, θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, 
κατά την είσοδό του στη Μονάδα θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από το αντίστοιχο 
Γραφείο Ασφαλείας, καθώς και να επιδεικνύει άψογη συμπεριφορά έναντι του 
προσωπικού της Μονάδας, να σέβεται τους νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας 
της Υπηρεσίας.

19. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για 
κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στη Μονάδα προσωπικό του και 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στο προσωπικό του εγγράφως όπ:

α. Δεν θα έχει καμία εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση 
από την ΠΑ.

β. Θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων.

20. Επιπλέον, ο μισθωτής σε περίπτωση που θα προξενηθεί ατύχημα από 
αμέλεια του προσωπικού του σε οιονδήποτε, ευθύνεται απεριόριστα.
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21. Ο μισθωτής θα δέχεται αναντίρρητα ενδεχόμενο έλεγχο από τα αρμόδια 
όργανα της Μονάδας.

22. Η τροφοδότηση των αυτόματων πωλητών με τα είδη που απαιτούνται για 
την παρασκευή των ειδών καθώς και η αντικατάσταση του συνόλου των ειδών θα 
γίνεται με μέριμνα του μισθωτή.

23. Το μισθωτή βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εργατική νομοθεσία για το προσωπικό (μισθοδοσία, κρατήσεις, εισφορές υπέρ τρίτων 
των ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π).

24. Παράλληλα με τους αυτόματους πωλητές, μπορούν να πωλούνται με 
οποιοδήποτε τρόπο από τα κυλικεία της Μονάδας, τα ίδια ή άλλα ποτά και τρόφιμα, 
χωρίς να δίνεται κανένα δικαίωμα στο μισθωτή να προβάλει λόγους κατάργησης ή 
περιορισμού της διάθεσης των ειδών αυτών.

25. Τέλος, για κάθε αυτόματο πωλητή, θα οριστεί υπεύθυνος από το μόνιμο 
προσωπικό της εκάστοτε Μοίρας-Επιστασίας, ο οποίος θα παρακολουθεί την 
ορθή υλοποίηση της σύμβασης, την εγκατάσταση του προβλεπόμενου αριθμού 
αυτόματων πωλητών, τη διάθεση ειδών που καθορίζονται στη σύμβαση και τη 
λειτουργική κατάσταση και καθαριότητα των πωλητών και θα συντάσσει, όποτε 
απαιτείται, πρωτόκολλο παραλαβής-καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 
οποίο θα υποβάλλει στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας, για ενημέρωση και 
εκδήλωση τυχόν ενεργειών.

Δ. Κυρώσεις σε Βάρος του Μισθωτή

1. Σε περίπτωση που το υπό τοποθέτηση μηχανήματα δεν παραδοθούν εντός 
των ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στο μισθωτή οι 
προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου.

2. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, επιβάλλονται στον 
μισθωτή, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής (111ΠΜ), οι παρακάτω κυρώσεις:

% ■

α. Όσον αφορά στις κατωτέρω ενδεικτικές (όχι περιοριστικές) 
περιπτώσεις:

(1) Μη έγκαιρης και κανονικής παράδοσης των ειδών. Στην 
περίπτωση αυτή η Μονάδα μπορεί να προμηθεύεται τις ποσότητες των ειδών που τις 
αναγκαιούν από άλλο προμηθευτή και να επιβαρύνει το μισθωτή με την επί πλέον 
διαφορά που θα προκύψει από τις διαφορές στις τιμές.

(2) Πώλησης με αυθαίρετη αύξηση τιμών.

(3) Παράδοσης ειδών που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής εξέτασης.
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(4) Χρησιμοποίησης διαφορετικών ειδών (παραγώγων ή 
υποκατάστατων) από τα είδη που θα αναφέρονται στην προσφορά του.

(5) Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπομένης καθαριότητας, τόσο κατά 
την παρασκευή, όσο και κατά την διάθεση των υπόψη ειδών.

(6) Μη συμμόρφωσης του μισθωτή στις υποδείξεις της Μονάδος.

(7) Καθυστερήσεις καταβολής των μισθωμάτων, πέραν των δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών.

(8) Άρνησης αντικατάστασης των ακατάλληλων ειδών ή 
αποκατάστασης βλαβών που οφείλονται σε υπαιτιότητά του,

(9) Μη τήρησης γενικότερα των συμβατικών υποχρεώσεων, όπως 
αυτές ορίζονται στους όρους, επιβάλλεται:

Για την πρώτη παράβαση, έγγραφη σύσταση.

Για τη δεύτερη παράβαση, πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (€ 500,00).

Για την τρίτη παράβαση, πρόστιμο χίλια ευρώ (€ 1.000,00).

Για την τέταρτη παράβαση, έκπτωση.

β. Όσον αφορά στις περιπτώσεις πώλησης προβληματικών σε ποιότητα 
προϊόντα, τα οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία, ή είναι ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση (με τοξικές ουσίες, ουσίες που 
υπέχουν μόλυνση κλπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, 
επιβάλλεται:

(1) Για την πρώτη παράβαση, πρόστιμο τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 
3.000,00). Παράλληλα γίνεται έγγραφη ενημέρωση της ΔΥΓ/ΓΕΞΑ, του ΕΦΕΤ και της 
Αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας. 
Επιπλέον, διακόπτεται η προμήθεια έως ότου υπάρξουν διορθώσεις και διορθωτικές 
ενέργειες για το συγκεκριμένο πρόβλημα και έλεγχος της αποτελεσματικότητας 
αυτών των ενεργειών με ανάλογο αποδεικτικό από τον προμηθευτή. Για το χρονικό 
διάστημα που θα μεσολαβήσει, η Μονάδα μπορεί να προμηθεύεται τις ποσότητες 
των απαιτούμενων ειδών από άλλο προμηθευτή, επιβαρύνοντας το συμβασιούχο με 
την επιπλέον διαφορά που θα προκύψει στην τιμή.

(2) Για τη δεύτερη παράβαση, ή σε περίπτωση που δεν 
αποκατασταθεί η πρώτη, έκπτωση.

3. Προϊόντα επιβλαβή για την υγεία θεωρούνται όσα έχουν συνέπειες (τοξικές 
ή άλλες) στην υγεία αυτού που τα καταναλώνει ή και στους απογόνους του. Προϊόντα 
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση θεωρούνται όσα υπέχουν μόλυνση (από 
ξένες ουσίες ή άλλον παράγοντα) ή αλλοίωση, σήψη ή αποσύνθεση.
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4. Η Υπηρεσία κηρύττει τον προμηθευτή έκπτωτο απευθείας στην περίπτωση 
που οι εγκαταστάσεις του προμηθευτή σε υγειονομικό έλεγχο που θα διενεργηθεί 
κατά τη διάρκεια της συμβάσεως/συμφωνητικού κριθούν μη αποδεκτές.

5. Ο αριθμός των παραβάσεων καθορίζεται βάσει του αριθμού παραβατικών 
παραδόσεων των ειδών και όχι σύμφωνα με τον αριθμό των προβληματικών ειδών.

6. Οι παραβάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά, εντός χρονικού 
διαστήματος ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Μονάδων και του προμηθευτή, 
αρμόδια ορίζονται τα διοικητικά δικαστήρια της περιοχής, εφόσον από την κείμενη 
νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή.

8. Οι ανωτέρω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε άλλη αξίωση της 
Υπηρεσίας για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της, που προήλθε άμεσα ή-έμμεσα από 
την άρνηση του προμηθευτή να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

9. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειμενικούς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών και παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης (άρθρο 206, παρ. 4 του Ν. 
4412/16).

10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό 
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι 
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν.

11. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης.

12. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων 
οργάνων των Μονάδων, καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο μισθωτής υπαιτίως δεν 
ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις 
υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 , 
του Ν.4412/16.
Ε. Αναπροσαρμογή Τιμών

1. Η Μονάδα δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, περί αύξησης των 
κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται, ούτε αποδέχεται, 
οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν οι συντελεστές ΦΠΑ, όπως αυτοί καθορίζονται από 
τις σχετικές διατάξεις.
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2. Οι τιμές των προς πώληση ειδών θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Ακριβές Αντίγραφο
Ασμχος (Ο) Δημήτριος Κολέτσιος 
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111 ΠΜ/Τμ.Οικ./Γ ρ.Συμβ.Εκμ/σεων
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111 ΠΤΕΡΥΓΑΜΑΧΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ 
Αλμυρός,13 Φεβ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ.3936/Σ.580

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία Οικονομικού Φορέα:
ΑΦΜ:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 111ΠΜ

Α/Α ΧΩΡΟΣ-ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ - 
ΨΥΧΡΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ) 

-ΣΝΑΚ

ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ 
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ 

ΨΥΧΡΑ)

1

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
111ΠΜ

Προσφερόμενο 
Μηνιαίο Μίσθωμα

1 1

...........

2
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 

ΣΜΤΩΝ
Προσφερόμενο 

Μηνιαίο Μίσθωμα

1 1

........... ...........

3

347Μ/
ΥΠΟΣΤΕΓΟ 

Προσφερόμενο 
Μηνιαίο Μίσθωμα

1

, V

4

347Μ/
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 

Προσφερόμενο 
Μηνιαίο Μίσθωμα

1

...........

5

ΜΣΒ/
ΥΠΟΣΤΕΓΟ

Ελάχιστο Μηνιαίο 
Μίσθωμα

1 1

.......... ...........

19

ΑΔΑ: 6ΧΡ86-ΒΦΚ



1. Η προσφορά ισχύει για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

2. Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων των υπό προμήθεια ειδών όταν 
αυτοί πραγματοποιούνται μέχρι μία (1) φορά το μήνα. Για τυχόν επιπλέον ελέγχους, 
το κόστος θα βαρύνει την Υπηρεσία.

3. Ισχύς προσφοράς έως 
ΦΟΡΕΑ).

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

(ΤΟΠΟΣ-ΗΜ/ΝΙΑ)

(Υπογραφή- σφραγίδα)

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΥ ΠΕ(Δ/Ο) Σοφία Θεοδωροπούλου 
111 ΠΜ/Τμ.Οικ./Γ ρ.Συμβ.Εκμ/σεων

Ασμχος (Ο) Δημήτριος Κολέτσιος 
Επόπτης Οικονομικών Υπηρεσιών
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