
ΠΡΟΣ:  424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
  Τηλεφ. (Εσωτ.): 1080 
  Φ.460.2/140/20471 
ΚΟΙΝ.:    Σ.5201 
  Θεσσαλονίκη, 01 Σεπ 22 
   
  
ΘΕΜΑ: ∆ηµοσιεύσεις – Ανακοινώσεις 
   
ΣΧΕΤ.: α. ν.4412/2016 (Α΄ 147)   
 β. Φ.831.3/221/1182555/Σ.2194/31 Μαϊ 22/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4 (Α∆Α: 666Σ6-

ΝΡΖ)   
       

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 140/2022 
 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς  
στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την  

«προµήθεια συστήµατος (µηχανήµατος) επεξεργασίας οργανικών 
απορριµµάτων»  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, 
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ:56429,  
Τηλ: 231038-1080,-1097,  
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του 
ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προµήθεια  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Προµήθεια συστήµατος (µηχανήµατος) επεξεργασίας 
οργανικών απορριµµάτων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής. 

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και 
άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει» 

ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 
42996110-8 «Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων» 
42996000-4 «Μηχανήµατα επεξεργασίας λυµάτων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

37.200,00€, συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 

ΠΗΓΗ Φ.831.3/221/1182555/Σ.2194/31 Μαϊ 22/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4 
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟ
ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Α∆Α ή και Α∆ΑΜ 

(Α∆Α: 666Σ6-ΝΡΖ)   

ΕΙ∆ΙΚΌΣ ΦΟΡΕΑΣ - 
Α.Λ.Ε. - 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 22REQ011154064 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ % 

14,23068% 

ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
(ΦΠΑ) % 

24% 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   

Κατά την πληρωµή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος ποσοστού 4,00% επί της καθαρής 
συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του 
ν.4172/2013 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  424 ΓΣΝΕ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

30 ηµέρες 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελληνική  

ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός): 

365 Ηµέρες  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09 Σεπ 22 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µµ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

12 Σεπ 22 , ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 πµ 

 
Προς κάθε ενδιαφερόµενο Οικονοµικό Φορέα 

 
   1. Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να 
υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προµήθεια συστήµατος (µηχανήµατος) 
επεξεργασίας οργανικών απορριµµάτων», (CPV: 42996110-8 «Πολτοποιητές 
επεξεργασίας αποβλήτων», 42996000-4 «Μηχανήµατα επεξεργασίας λυµάτων»). 
Αναλυτική περιγραφή των Υλικών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών και 
Ειδικοί Όροι αναλύονται στο Παράρτηµα «Α».  

 
2. Η συνολική εκτιµώµενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 

τριαντά επτά χιλιάδων διακοσίων ευρω  (37.200,00€) συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεπόµενων κρατήσεων δηµοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

 
3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις ποσοστού 14,23068%, οι οποίες 

υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ). 
 
4. Από τους προµηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος 

Εισοδήµατος (ΦΕ)  σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό  (4%), στο ποσό που προκύπτει 
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από την καθαρή αξία του υλικού αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε εφαρµογή του 
άρθρου 64 του ν.4172/2013.  

 
5. Ως κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής. 
 
 

 6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον 
αφορά στους όρους του διαγωνισµού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον 
αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα  2310381480 & 1499 
Μ.Υ.Τσοµπάνη Χρύσα ,Μ.Υ. Παπαθανασίου Παναγιώτης. Η αξιολόγηση των 
προσφορών διενεργείται σε χώρο εντός του Τµήµατος Προµηθειών ή σε άλλο χώρο, 
που υποδεικνύεται από αυτό. 
 
 7. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του ν.4412/2016 και 
συµπληρωµατικά του Αστικού Κώδικα και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους 
ακόλουθους Γενικούς όρους:  
 
  α. Τα υλικά να είναι καινούρια, αµεταχείριστα, πλήρη, προσφάτου και 
ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τους όρους των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του Παραρτήµατος «Α». 
  
  β. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο «ΚΥΡΙΩΣ 
ΦΑΚΕΛΟ» (εξωτερικά του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός της 
προσφοράς που αφορά και τα στοιχεία του αποστολέα, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΝΣΗ, 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL) ως εξής: 
 
   1) Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ», 
τοποθετούνται τα εξής: 
 
    α) Αποδεικτικό έγγραφο νοµιµοποίησης του 
προσφέροντος, όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.  
 
    β). Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
Ο οικονοµικός φορέας δεν θα χρησιµοποιήσει η εταιρεία µας, σαν άµεσο ή έµµεσο 
αντιπρόσωπο, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων 
∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, 
όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του Ν∆.1400/73 (ΦΕΚ 
Α΄114)». 

 
γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση , στην οποία να δηλώνεται: 

 
     (1) τη χώρα παραγωγής του προσφερόµενου 
προϊόντος και 
     (2) την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία 
παράγεται το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της  
 
    δ) Πιστοποιητικό CE για κάθε προσφερόµενο υλικό 
από κοινοποιηµένο οργανισµό ή πιστοποιητικό του κοινοποιηµένου οργανισµού όπου 
θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώµατος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη 
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σήµανση CE µαζί µε τον τετραψήφιο αριθµό του, επί  των προϊόντων [ή εγγραφή στα 
µητρώα κατασκευαστών Ι/Π του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του (εφόσον ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός Ε.Ε)  για τα 
προϊόντα κατηγορίας Ι]. 
 
    ε) Πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου 
σύµφωνα µε τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – 
Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα». 
     
    στ) Πιστοποιητικά της προµηθεύτριας εταιρείας 
σύµφωνα µε τα Πρότυπα ISO 9001 «Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ποιότητας – 
Απαιτήσεις» ή ISO 13485 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα», για διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 
 
    ζ) Λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος «Α».  
 
   2) Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  ως εξής: 
 
    α) Οι οικονοµικές προσφορές συντάσσονται 
αριθµητικώς και ολογράφως.  
 
    β)  Η αναγραφή των τιµών γίνεται στο νόµισµα του 
ευρώ (EURO).  
 
    γ) Οι προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνουν τις υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το 
ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών/υπηρεσιών συµβατικού αντικειµένου στο ΣΦΑ, 
υποκατάστηµα Στρδου ¨Κώττα¨.  
 
    δ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της 
τιµής, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως µη κανονικές. 
 

  3) Σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»  τα αποδεικτικά 
έγγραφα νοµιµοποίησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 
74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως καθορίζονται 
ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή 
των λόγων αποκλεισµού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν.4412/2016. Ειδικότερα:  

 
    α) Υπεύθυνη ∆ήλωση, εκ µέρους του οικονοµικού 
φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου την 
υποβολή αυτής εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 
79Α στην οποία θα δηλώνεται : 
 

1/ Η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
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2/ Οτι δεν υπήρχε  έως την 31-12-2016 

υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον 
εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
   
 
*∆ιευκρινίζεται ότι (στην περίπτωση που υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, 
τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα δηλώνεται σχετικά από την εταιρεία και θα 
προσκοµίζεται η αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδεται από την 
αρµόδια υπηρεσία, του εντασσόµενου στον ΕΦΚΑ φορέα) 

 
3/ Οτι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική 

απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του 
οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

4/ Οτι ο οικονοµικός φορέας δεν έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του στους τοµείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας. 
 

  β)  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας, που 
εκδίδεται από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς, έως τρεις 3 µήνες πριν από την 
υποβολή τους. 
 
    γ) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας, 
εκδιδόµενο από τον αρµόδιο φορέα, έως τρεις 3 µήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
    δ) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελµατικού  ή εµπορικού µητρώου, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιµων 
ηµερών πριν από την υποβολή του. 
 
    ε) Οπτικό δίσκο αποθήκευση/CD ή USB το οποίο 
περιέχει σε ηλεκτρονική µορφή το σύνολο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν 
έντυπα στους φακέλους ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, του παρόντος 
παραρτήµατος. 
 

 γ. Παράδοσης υλικών: Χρόνος παράδοσης Υλικών είναι εντός 
30ηµερών και η παράδοση θα γίνει στους χώρους του Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής 
υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, την αποθήκη υποδοχής των υλικών 
(τηλ.:2310381852) και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες µέρες νωρίτερα. Συγκεκριµένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των 
αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
συµφωνητικό, µακροσκοπική εξέταση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την σύνταξη 
πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής είτε παραλαβής µε 
παρατηρήσεις ή απόρριψης). Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωµένος να 
παραδίδει το υλικό  συσκευασµένο σε ευρωπαλέτα το ύψος της οποίας δεν θα 
υπερβαίνει το 1,90m. 
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 δ. Ποινικές ρήτρες– Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου- Κυρώσεις: 
Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, 
εφαρµόζονται τα καθοριζόµενα στα άρθρα 203,204,26,και 207 του Ν.4412/16. 

 
 ε. Έννοµη προστασία: Όποιος έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί να 

ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την 
αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου της έδρας αναθέτουσας 
αρχής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 45 και 56 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) το 
οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούµενη άσκηση άλλης 
ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της 
αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) 
επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

 
 στ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων: Απαγορεύεται µετά την 

υπογραφή της σύµβασης, η εκ των υστέρων παρουσίαση από τον Ανάδοχο, 
οικονοµικών φορέων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, για την εκπλήρωση των 
όρων και  την εκτέλεση της σύµβασης. 

 
 ζ. Σύµβαση: Το κείµενο της προς υπογραφή σύµβασης παρατίθεται 

ως Παράρτηµα «Β» της παρούσας πρόσκλησης. ∆εν χωρεί διαπραγµάτευση στο 
κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην παρούσα πρόσκληση προσφοράς, 
πλην της περίπτωσης κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ούτε καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Το 
κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων 
ή παραδροµών.  
    

8. Κανένας υποψήφιος οικονοµικός φορέας δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας σχετικά 
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

 
9. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (e-mail) ως επίσηµο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και διαβίβασης της 
σχετικής µε το διαγωνισµό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών σχετικών εγγραφών 
κλπ, τόσο για διευκρίνιση επί της διακήρυξης/ απάντηση που αποστέλλεται σε 
υποψήφιο οικονοµικό φορέα, όσο και στους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, µη 
αποκλειόµενων κατά περίπτωση των λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας 
(fax κλπ), Έχει επίσης το δικαίωµα και να κάνει δεκτές τις σχετικές διευκρινιστικές και 
λοιπές απαντήσεις και έγγραφα που ζητεί από τους οικονοµικούς φορείς µετά την 
αποσφράγιση των προσφορών, τα οποία αντίστοιχα αποστέλλονται από τους 
οικονοµικούς φορείς, µε τα παραπάνω µέσα διαβίβασης και επικοινωνίας 

 
 10. Τα Επιµελητήρια, στα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται όπως 
το διαβιβάσουν στα µέλη τους για την έγκαιρη ενηµέρωσή τους, µε σκοπό την όσο το 
δυνατόν ευρύτερη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό.  
 
 11. Το ΓΕΣ/∆3 (∆ΕΝ∆ΗΣ), προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α), 
παρακαλείται όπως καταχωρήσει τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα www.army.gr. 
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12. Το 4ο Γραφείο να προβεί στον ορισµό κατάλληλης Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Προµήθεια. 
 
 13. Χειριστής θέµατος: Αρχιλοχίας (ΥΓ) Παππά Χρυσάνθη, Βοηθ. Γραφείου 
∆ιακηρύξεων ∆ιαγωνισµών, τηλ 2310 381080. 
 
 
 Ταξχος Γεώργιος Γκούβας   
Ακριβές Αντίγραφο ∆ιευθυντής/∆ιοικητής 
  
  
Αλχίας  (ΥΓ)  Παππά Χρυσάνθη  
Βοηθ./Γραφείο ∆ιακ. ∆ιαγωνισµών  

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ :  
«Α» Πίνακας Υλικών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Ειδικοί Όροι 
«Β» Σχέδιο Σύµβασης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια    

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» 
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»  
«ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΣ/∆3 (µέσω mail). 
424 ΓΣΝΕ/4ο Γραφείο - Γρ. Προµηθειών– ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                
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       424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 

                                                                        ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»                                      

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 140/2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι - Υλικά – Ποσότητες 
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                                                                       424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
                                                                       ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»                                      
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 140/2022    
                                                                
                                                                       424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
                                                                       ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ:         /2022 
προµήθεια συστήµατος (µηχανήµατος) επεξεργασίας οργανικών απορριµµάτων 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ 140/2022    

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙ  
ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

424 ΓΣΝΕ/∆ΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, 
Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ:56429,  
Τηλ: 231038-1080,-1074,  
e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του 
ν.4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Προµήθεια 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η ανάθεση για την προµήθεια συστήµατος (µηχανήµατος) 
επεξεργασίας οργανικών απορριµµάτων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει χαµηλότερης τιµής. 

ΟΡΙΑ ν.4412/2016 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και 
άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει» 

ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016 ΒΙΒΛΙΟ Ι  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 
42996110-8 «Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων» 
42996000-4 «Μηχανήµατα επεξεργασίας λυµάτων» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

37.200,00€, συµπεριλαµβανοµένων των 
προβλεπόµενων κρατήσεων και του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 
 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟ
ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
Α∆Α ή και Α∆ΑΜ 

Φ.831.3/221/1182555/Σ.2194/31 Μαϊ 22/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4 
(Α∆Α: 666Σ6-ΝΡΖ) 

ΕΙ∆ΙΚΌΣ ΦΟΡΕΑΣ - 
Α.Λ.Ε. - 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 22REQ011154064 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ % 

14,23068% 

ΦΟΡΟΣ 
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
(ΦΠΑ) % 

24% 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   

Κατά την πληρωµή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος ποσοστού 4,00% επί της καθαρής 
συµβατικής αξίας, σύµφωνα µε το άρθρο 64 του 
ν.4172/2013 

NUTS ΤΟΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

GR122 THESSALONIKI 

NUTS / ΤΚ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

GR122 THESSALONIKI  /  56429 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  424 ΓΣΝΕ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

30µέρες   

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ελληνική  

ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΥΡΩ 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός): 

365 Ηµέρες  

Α∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟN 
ΙΣΤΟΤΟΠΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Α∆ΑΜ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ 

 

 
Άρθρο 1ο 

Γενικοί  Όροι 
 

 1. Τόπος και Ηµεροµηνία Υπογραφής της Σύµβασης: 424 ΓΣΝΕ/ 
Τµήµα Προµηθειών,                            2022. 

 
2.   Συµβαλλόµενοι: 

 
α. Ο ∆ντής του 424 ΓΣΝΕ Ταξχος Γκούβας Γεώργιος ως 

εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει της 
Φ.831.3/231/1182864/Σ.2239/02 ΙΟΥΝ 2022/ΓΕΣ/∆ΥΓ/4 (Α∆Α: Ψ9306-ΚΘΦ) 
διαταγής διάθεσης πίστωσης και έγκρισης πραγµατοποίησης της δαπάνης. 

 

β.  Ο ανάδοχος «WWWWW..»,  ΑΦΜ:zzzzzz.., 
∆ΟΥ:zzzzzzz., ΤΚ:zzzz, Τηλ: zzzzzz, Fax:zzzzzzz, 
εκπροσωπούµενος από τ z..z κ z z   z z zz z.. z z .. 
zzzzzzz.. z..  zzzzzzzzzzz .. z z zz z z z z µε 
Α.∆.Τ zz z zzz zz.. 
 

3.   Η  κατακύρωση  στον ανάδοχο,  πραγµατοποιήθηκε µε τη 
Φ.600.163/zzzzzzzzz. 

 

4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Ταξχος Γκούβας Γεώργιος µε την 
ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2α και που στο εξής θα αποκαλείται για 
συντοµία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείµενο του άρθρου 2 και του 
Παραρτήµατος «Α», στον ανάδοχο «...............................» και αυτός, που στο 
εξής θα ονοµάζεται για συντοµία «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», 
την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
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Άρθρο 2ο 
Αντικείµενο Σύµβασης 

 
1. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» οφείλει να παραδώσει τα αναγραφόµενα 

στο Παράρτηµα «Α» υλικά µε τις τιµές που αναγράφονται δίπλα σ’ αυτά.      
 
2. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτα 

την µεταφορά των υλικών στον τόπο προορισµού τους. Τα υλικά της 
συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαµβάνεται στη 
συµβατική τιµή των υλικών. 

 
             3. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
  α. Σε περίπτωση προµήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η 
ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε 
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το 
αρµόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο 
σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείµενο που 
παραδόθηκε υπολείπεται του συµβατικού, κατά µέρος που κρίνεται ως 
ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ηµεροµηνία 
για την περαίωση της σύµβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
 
  β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι 
υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
 
   γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού 
προηγουµένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

 
 4. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται 
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 
 

Άρθρο 3ο 

Προθεσµία Παράδοσης Υλικών 
 
1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά, εφάπαξ, 

εντός 30ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της Απόφασης Ανάθεσης και  
πρόσκλησης προς υπογραφή της σύµβασης. 

 
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαι-νόµενου 

οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο 
συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. 
Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι 
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την 
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εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης 
του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

 
3. Η παραπάνω καταληκτική προθεσµία παράδοσης των 

υλικών/συµβατικών αντικειµένων, αναλόγως της χρονικής εξέλιξης της 
διενέργειας του διαγωνισµού, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί την 
ηµεροµηνία που θα ορισθεί από τη ∆.Ο.Υ. του Νοσοκοµείου, βάσει των οδηγιών 
των Προϊστάµενων και Ελεγκτικών Αρχών, σχετικά µε τις καταληκτικές 
προθεσµίες . 

Άρθρο 4ο 

Παράδοση – Παραλαβή Υλικών 
 
1. Ως τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 

ΣΦΑ, υποκατάστηµα Στρδου ¨Κώττα¨. 
 
2. Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί µε µεταφορικά µέσα και δαπάνη 

του προµηθευτή, τα δε υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» και 
δεν επιστρέφονται. 

 
3. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, επ΄ 

ωφελεία της οποίας διενεργείται η διαδικασία της ανάθεσης, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για 
την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες µέρες νωρίτερα.  

 
4.   Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» είναι υποχρεωµένος κατά τη συσκευασία 

των υλικών να τοποθετηθεί µέσα στο κιβώτιο, δελτίο συσκευασίας, αντίγραφο δε 
αυτού θα επικολλάται εξωτερικά στο κιβώτιο.  Στο δελτίο αυτό θα 
περιλαµβάνονται όλα τα υλικά που περιέχονται στο κιβώτιο υποχρεωτικά δε και 
τα κάτωθι στοιχεία. 

              
α.  Ο τίτλος του προµηθευτή.                           
β.  Αριθµός/Έτος Σύµβασης 
γ.   Ονοµασία του υλικού               
δ.  Ποσότητα. 

 
5. Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 

αυτών, ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ» υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία 
αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να 
αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της 
σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.  

 
6. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που συγκροτείται 

µε τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, παραλαµβάνει τα υλικά και 
συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής αυτών, σύµφωνα µε τους όρους και 
προϋποθέσεις των άρθρων 208 και 219 του ιδίου νόµου.  

 
7. ∆ύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθµια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή µετά από 
σχετικό αίτηµα του «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον 
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«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» στις περιπτώσεις της οριστικής απόρριψης των υλικών ή της 
παραλαβής τους µε έκπτωση. 

 
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της 

συµβατικής ποσότητας των υλικών, µπορεί µετά από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου και µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η 
αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας µε άλλη, καινούρια και 
αµεταχείριστη, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Η αντικατάσταση τους µετά τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης 
ή η µη αντικατάσταση τους, όπως επίσης και η εκπρόθεσµη παραλαβή των 
απορριφθέντων υλικών, συνεπάγεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213 και του άρθρου 7 
του παρόντος Παραρτήµατος. 

 
9. Σε περίπτωση παράδοσης του υλικού µετά τη λήξη του αρχικού 

συµβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής, κυρώσεις µε βάση το ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207 και του 
άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήµατος. 
 

Άρθρο 5ο 
Πληρωµή – Κρατήσεις 

 
   1.        Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται, µετά την οριστική παραλαβή 
των παραδοτέων της σύµβασης, Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται, µετά την 
οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύµβασης, από την Υπηρεσία 
Χρηµατικού του 424 ΓΣΝΕ.. 

 
2. Για την υλοποίηση της αποπληρωµής του συµβατικού τιµήµατος 

στον ανάδοχο, απαιτούνται, σύµφωνα µε το ν.4412/2016 (Α΄147) άρθρο 200 
παρ.5, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
   α.  Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

του συµβατικού αντικειµένου (εκδιδόµενο από την αρµόδια επιτροπή).  
 
β.  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 
 
γ.  Τιµολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα 

πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθµός της σύµβασης. 
 
δ.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας (για είσπραξη 

χρηµάτων από Φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης), που προσκοµίζεται από τον 
ανάδοχο κατά την πληρωµή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της 
πληρωµής υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ, 
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1 περιπτ. α΄ της ΠΟΛ 1274/2013 «Αποδεικτικό 
Ενηµερότητας άρθρου 12 του ν.4174/2013 (Α΄ 170).   

 
ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, που προσκοµίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωµή, 
εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωµής υπερβαίνει το ποσό 
των τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και 
από βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδεται από την αρµόδια 
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υπηρεσία, του εντασσόµενου στον ΕΦΚΑ φορέα, εφόσον υπήρχε έως την 31-
12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε 
άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), 
τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα 
προσκοµίζεται από την εταιρεία Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι 
«∆εν υπήρχε  έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόµενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, 
τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ,ΤΣΜΕ∆Ε,ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ». 

 
στ. Επίσηµο αποδεικτικό εταιρικού ΙΒΑΝ. Υπεύθυνη δήλωση 

του ν.1599/1986 (Α΄ 75) συµπληρωµένη από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωµής, 
στην οποία θα δηλώνεται ο αριθµός του τραπεζικού λογαριασµού (ΙΒΑΝ) στον 
οποίο επιθυµεί ο ίδιος να κατατίθεται το σχετικό ποσό και ότι σε ενδεχόµενη 
κατάργηση του λογαριασµού ή ανακρίβειας των στοιχείων του, οφείλει να 
ενηµερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία Χρηµατικού του 424 ΓΣΝΕ, που διενεργεί την 
πληρωµή, αναλαµβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση, εξ ολοκλήρου το 
κόστος από απόρριψη εµβάσµατος (τυχόν επιβληθείσες προµήθειες). Η 
Υπεύθυνη ∆ήλωση σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από ευκρινές 
φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασµού, στην οποία να 
εµφαίνεται το δικαιούχο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ή από άλλο επίσηµο 
αποδεικτικό ΙΒΑΝ. 
 

ζ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται 
από την κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης, που µπορεί να 
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο-εκκαθάριση-
ενταλµατοποίηση και την πληρωµή. 

 
Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται 
κατά περίπτωση από τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα/ τους 
έχοντες δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής.  

 
3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις ποσοστού 14,23068%, οι 

οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του καταβαλλόµενου ποσού (άνευ 
ΦΠΑ) και αναλύονται όπως παρακάτω: 

 
α/α Κρατήσεις  Ποσοστά 

1α Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) 4,00000 % 
1β Χαρτόσηµο 2% 0,08000 % 
1γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου 0,01600 % 
2α Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) 
0,07000 % 

2β Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,00210 % 
2γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,00042 % 
3α Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 0,06000 % 
3β Χαρτόσηµο 3% Υπέρ ΑΕΕΠ 0,00180 % 
3γ ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήµου ΑΕΠΠ 0,00036 % 
4 Ειδικός Κλάδος Οικονοµικής Ενίσχυσης 

Μερισµατούχων Μ.Τ.Σ. προερχοµένων από το Στρατό 
Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ) 

8,00000 % 

5 Βράβευση Αριστούχων Μαθητών (ΒΑΜ) 2,00000 % 
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Σύνολο 14,23068% 

 
4. Επίσης οι ανάδοχοι επιβαρύνονται µε:  
 

α.  Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και λοιπά έξοδα,  
µέχρι την οριστική παράδοση των υπό προµήθεια υλικών στον τόπο 
παράδοσης. 

 
 β.  Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων 

κτλ. 
 

 5. Από τους προµηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος 
Εισοδήµατος (ΦΕ)  σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό  (4%), στο ποσό που 
προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε 
εφαρµογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013. 
 
 6. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 

 
 7. Η πληρωµή αναστέλλεται σε περιπτώσεις µη έγκαιρης 
προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 
 8. Νόµισµα πληρωµής είναι το ευρώ (€). 

 
 9. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για τυχόν µέτρα και 
αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαµβάνονται 
από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε 
επίδραση επί της ποιότητας, τιµής και χρόνου παράδοσης των υλικών. 

 

Άρθρο 6ο  
Κήρυξη αναδόχου ως  Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 

 
1. Ο οικονοµικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

ανάθεση – κατακύρωση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµά του 
που απορρέει απ’ αυτή, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, 
ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής, εφόσον: 

 
  α. ∆εν προσέλθει στην προθεσµία που του ορίστηκε, να 
υπογράψει την σχετική σύµβαση. 
  β. ∆εν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε. 

 γ. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία 
απαιτούνται για την κατακύρωση.  

 δ. ∆εν υποβάλλει τα απαιτούµενα, για την κατακύρωση, 
δικαιολογητικά. 

 ε. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται 
η µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και η πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής. 

 
2. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται 

κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κατάπτωση της αντίστοιχης Εγγυητικής 
Επιστολής, µη αποκλειόµενων λοιπών κυρώσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
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στα άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.  
 
3. Αν ο οικονοµικός φορέας  φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει 

τα συµβατικά υλικά µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής πρόστιµο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής άνευ 
ΦΠΑ αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

 
4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία µετά από 

προηγούµενη κλήση προς απολογία του οικονοµικού φορέα και αφού έχει 
συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής που να 
διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση. 

 
5. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίµων, η αρµόδια 

Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελτα από 
δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας 
Αρχής, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήµανση της παράβασης από 
το 424 ΓΣΝΕ 

 
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο 

οικονοµικός φορέας ευθύνεται και για κάθε ζηµία που θα προκύψει εις βάρος 
του 424 ΓΣΝΕ, από τη µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 

 
7. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 

κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση, όταν: 
 α. Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή 

παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο  7ο 

 Ανωτέρα Βία 
 

1. ∆εν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», αλλά 
χορηγείται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συµβατικών 
προθεσµιών παράδοσης, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας 
προκαλείται αδυναµία εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων µέσα στο 
συµβατικό χρόνο. 

  
2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ», ο 

οποίος µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της 
ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, 
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι 

παρακάτω: 
 

α. Φυσικές καταστροφές (σεισµός, πληµµύρα, πυρκαγιά, 
ακραία καιρικά φαινόµενα). 

β.  Καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια και δεν 
αποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (εµπρησµός, τροµοκρατική ενέργεια, 
διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος,  αποδεδειγµένη βλάβη των 
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µηχανηµάτων, απεργιακές κινητοποιήσεις που καθυστερούν την τήρηση των 
χρονικών προθεσµιών).  
  γ. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
  δ. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).  
  ε. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεµος. 

 
4.  ∆εν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται 

στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του οικονοµικού 
φορέα και των συνεργατών του, δυνάµενα να επηρεάσουν δυσµενώς την 
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων. 

 
Άρθρο 8ο  

Εκχωρήσεις 
 

 1.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από 
τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής. 
 
            2.  Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συµβατικού τιµήµατος 
(δικαίωµα του «ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ») σε αναγνωρισµένο Τραπεζικό Ίδρυµα, µετά από  
αίτηµά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Άρθρο 9ο 

Εµπιστευτικότητα 
 

1.  Ο οικονοµικός φορέας, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του 
συµβατικού αντικειµένου που θα αναλάβει.  
 

2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως 
προσωπικό του. Ο οικονοµικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιµοποιήσει τις εν 
λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συµβατικών του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται 
σε άµεση ή έµµεση επαγγελµατική εξάρτηση από τον οικονοµικό φορέα κατά 
την εκτέλεση της σύµβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο 
πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εµπιστευτικά και µόνο στο βαθµό που αυτό είναι 
αναγκαίο, για την εκτέλεση των συµβατικών του υποχρεώσεων. 
 

3. Ο οικονοµικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες 
δηλώσεις χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να 
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι 
στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσµεύει αυτή µε κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  
 

4. Οι προαναφερόµενοι όροι περί εµπιστευτικότητας δεσµεύουν τον 
οικονοµικό φορέα και µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, εις το διηνεκές. 

 
Άρθρο 10ο 

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
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Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι τηρεί τις 

υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα «Χ» του Προσαρτήµατος «Α» του ν.4412/2016. 

 
 

Άρθρο 11ο  
∆ιοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων – 

∆ικαστική Επίλυση διαφορών. 
 

1. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της 
σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της 
Υπηρεσίας και του οικονοµικού φορέα εφαρµόζονται τα ισχύοντα στο 
ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 205 και 205Α.  

 
2. Αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των όρων ή την ερµηνεία αυτών, 

τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των 
µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση των, τις αποφάσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής, την επιβολή κυρώσεων κλπ. 

 
3. Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συµβατικού αντικειµένου 

κατά τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 208 του Ν.4412/2016. 

 
4. Κάθε διαφορά, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου 

γενέσεώς της, από την Αναθέτου Αρχή, προς την οποία ο οικονοµικός φορέας 
πρέπει να απευθύνει σχετική προσφυγή, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
Απόφασης. 

 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός τριάντα (30) 

ηµερολογιακών ηµερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως η προσφυγή 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

 
6. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 

οποιασδήποτε διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµη προσφυγή ή αν απορριφθεί η προσφυγή 
από το αποφαινόµενο όργανο, τότε η απόφαση καθίσταται οριστική.  

  
7. Μετά την παραπάνω διαδικασία, κάθε διαφορά που ανακύπτει και 

συνεχίζει να υφίσταται µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, επιλύεται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 205Α του ν.4412/2016. 
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Άρθρο  12ο 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
1. Η παρούσα σύµβαση: 
 
 α. ∆ιέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147), τους 

όρους της σχετικής διακήρυξης και συµπληρωµατικά από τον Αστικό Κώδικα. 
 

 β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείµενο στο οποίο 
στηρίζεται και µε το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλµατα ή 
παραδροµές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συµβαλλοµένους. 

 
  γ. ∆υνατότητα τροποποίησης της σύµβασης, εφόσον 
συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, επιτρέπεται κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής της, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 
παρακολούθησης σύµβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, κατ’ 
εξαίρεση και µόνο για πλήρως τεκµηριωµένη περίπτωση β΄ ή γ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 132 του ν.4412/2016 (Α΄  147), µε τους όρους και προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο άρθρο αυτό και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
δεν µεταβάλει τη συνολική φύση της σύµβασης. 

 
δ. Συντάχθηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, µετά 

την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συµβαλλόµενους. Από τα πρωτότυπα 
αυτά τα 2 κρατήθηκαν από το 424 ΓΣΝΕ και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. 

 
2. Στην παρούσα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο µέρος τo 

παρακάτω παραρτήµατα. 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το 424 ΓΣΝΕ                                                                  Για τον ανάδοχο 
 
 
 
 
 
Ταξχος Γκούβας Γεώργιος 
   ∆ιευθυντής 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Πίνακας των προς Προµήθεια Συµβατικών Αντικειµένων 
«B» Πίνακας Υλικών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Ειδικοί Όροι 
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