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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗ  
Φ.600/ 13/41948/Σ.3280        
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΞΑΝΘΗΣ
 

ΑΡΘΡΟ 1o 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
 

1. Στη διαδικασία με διαπραγμάτευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ε-
φόσον δεν αποκλείσθηκαν με απόφαση του ΥΕΘΑ ή και οργάνων της Ιεραρχίας 
των ΕΔ που έχουν εξουσιοδοτηθεί επ΄ αυτού ή από άλλες κρατικές αρχές, τα φυ-
σικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα μέσα 
στη χώρα.  

 
2. Οι συμμετέχοντες καταθέτουν μαζί με την προσφορά τους, τα στοιχεία 

του άρθρου 14 των ειδικών όρων της παρούσης, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/86 με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία : 

 
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας που συμμετέ-

χουν. 
β. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφο-

ράς τους : 
(1) Δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016. 
 
(2) Δεν τελεί υπό πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή δικαστήριο, δεν έχετε υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  
εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχετε αναστείλει τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες ή βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.   

.   
(3) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 
(4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.  

   
  γ. Να αναλαμβάνεται την υποχρέωση, για την υπογραφή της 

σύμβασης, την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογη-
τικών: 

  (1) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 
 
  (2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
 

X:\6_ΤΜΗΜΑ\03 - ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ\ΒΝΣΞ 2021\0. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος\Για 
Επιμελητήρια\ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α.docx  
 



 
Α-2 

 

  (3) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (του νομίμου εκπροσώ-
που της εταιρείας), ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια Δικαστική Αρχή, του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν εμπίπτετε σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
(Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου εφαρμόζεται 
επίσης και στο πρόσωπο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση και είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών πε-
ριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους δι-
αχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου1). 

 
  (4) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής Αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε υπό πτώχευση 
ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή δικαστήριο, δεν έχετε υπαχθεί σε δι-
αδικασία εξυγίανσης ή ειδικής  εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχετε 
αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκεστε σε οποιαδήποτε ανά-
λογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνι-
κές διατάξεις νόμου. 

 
  (5) Εγγυητική Επιστολή, στα πλαίσια των διατάξεων των (α) 

και (β) σχετικών, από Πιστωτικό Ίδρυμα (τράπεζα) ή Γραμμάτιο Σύστασης Παρα-
καταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&.Δ), με αιτιολογία 
«Εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της ……. », συνολικού ποσού  
…………………….και διάρκειας τουλάχιστον ………….. ετών. 

 
  (6) Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 

(Α’75)……. παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. 
 
  (7) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή Πιστοποιητικό Εμπορι-

κού/Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, οι τυχόν 
αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας καθώς και ότι δεν τελούν σε κατάσταση 
πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης, ως κριτήριο επιλογής 
καταλληλότητας της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

 
  (8) Άδεια  λειτουργίας στο όνομα του φυσικού ή νομικού 

προσώπου, και για την ισχύουσα έδρα της επιχείρησης, καθώς και αριθμό έγκρι-
σης εάν απαιτείται (φωτοαντίγραφα από επίσημη κρατική αρχή), 

  
ΑΡΘΡΟ 2o 

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής των Προσφορών 
 

1.      Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία να καταθέσουν τις 
προσφορές, την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και τα λοιπά του άρθρου 14 των 
ειδικών όρων της παρούσης, εντός της καθορισμένης από την επιστολή ημερομη-
νίας. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα ληφθούν υπόψη.    

1  Ν.4412/16, άρθρο 73 
X:\6_ΤΜΗΜΑ\03 - ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ\ΒΝΣΞ 2021\0. Πρόσκληση Ενδιαφέροντος\Για 
Επιμελητήρια\ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α.docxΙV ΤΑΞΥΠ DIMITRIADOUM 14/12/2020 2:08 PM 
 

 

 

                                            



 
Α-3 

 

 
2.       Οι προσφορές θα παραληφθούν από το 4ο ΕΓ/IV  ΤΑΞΥΠ/6. 

 
3.      Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 

ανωτέρω καθοριζόμενα, δεν θα ληφθούν υπόψη.  
  

ΑΡΘΡΟ 3o 
Προσφορές 

 
1. Η προσφορά να είναι σαφής, πλήρης και γραμμένη στην ελληνική 

γλώσσα. Δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις, να 
μην περιέχει ασάφειες ή αοριστίες που να δημιουργούν αδυναμίες εκτιμήσεων και 
να μην αναφέρεται σε δεσμεύσεις και όρους που δεν περιέχονται ή έρχονται σε 
αντίθεση με τους όρους του παρόντος.   
 

2. Να αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ καθαρά, ολογράφως 
και αριθμητικά. Η προσφερόμενη τιμή δεν πρέπει να περιέχει το Φόρο της Προστι-
θέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). 

 
3. Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  
 
4. Να αναγράφεται ευκρινώς ο τίτλος της επιχείρησης ή η ιδιότητα του 

διαγωνιζομένου, η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος και της κατοικίας του, το 
τηλέφωνο και τα στοιχεία της ταυτότητας του προμηθευτού. 

 
5. Να αναφέρεται επί λέξει: «Λάβαμε γνώση των γενικών και ειδικών 

όρων των συμφωνιών και της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, 
όπως και των διατάξεων που διέπουν το Ν.4412/2016». 

 
ΑΡΘΡΟ 4o 

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών   
 

1. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει το συμμετέχοντα στη διαδικασία 
προμηθευτή, για 60 ημέρες από την ημέρα διενέργειας της διαδικασίας.    

 
2.       Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου 

από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

ΑΡΘΡΟ 5o 
Αντιπροσφορές  

 
Προσφορά που υποβάλλεται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα δεν 

λαμβάνεται υπόψη.  
 

ΑΡΘΡΟ 6o 
Έλεγχος Προσφορών   

 
 Ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή  της IV ΤΑ-
ΞΥΠ. Το οποίο στη συνέχεια θα εισηγηθεί στην ιεραρχία της Ταξιαρχίας για την 
απευθείας ανάθεση ή μη. 
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ΑΡΘΡΟ 7o 
Κριτήριο Ανάθεσης 

 
1. Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας και την τελική επιλογή 

του προμηθευτή αποτελεί η χαμηλότερη τιμή της κάθε οικονομικής προσφοράς, 
συνυπολογιζομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρ-
θρου. 

 
 2. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές 
που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμι-
σμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 3. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, θα πρέπει να γίνεται μόνο με δύο δεκα-
δικά ψηφία, είτε χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς είτε όχι. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δε-
καδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρό-
τερο του πέντε (στρογγυλοποίηση σε δυο δεκαδικά ψηφία). 
 
 4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
 5. Προσφορά αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτε-
ται σαν απαράδεκτη. 
      
 6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές 
θα εξετάζονται λεπτομερώς, πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 88 του Ν.4412/2016 και αν δεν αιτιολογούνται επαρκώς, θα απορρί-
πτονται.  
 
 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε εργο-
λάβοι υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά. Σε περίπτωση αρνήσεως απορρίπτονται. 
 
 8. Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών, ισχύουν 
τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 90 του Ν.4412/16. 

 
9. Για την αξιολόγηση της προσφοράς λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα 

παρακάτω στοιχεία: 
 

α. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 

  
β. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε κατά το άνοιγμα των προ-

σφορών. 
 
γ. Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν 

σε προηγούμενους διαγωνισμούς. 
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10. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως α-
ποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσης. 

 
11. Η ανάθεση στον προμηθευτή, θα γίνει από το Διοικητή της ΙV ΤΑΞΥΠ, 

μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την Ταξιαρχία. 
 

ΑΡΘΡΟ 8o 
Ανακοίνωση Ανάθεσης 

 
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση, θα αποσταλεί σχετική 

ανακοίνωση και είναι υποχρεωμένος να προσέλθει εντός 20ημέρου από την ημε-
ρομηνία κοινοποίησης της ανάθεσης, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης προ-
σκομίζοντας στην ΙV ΤΑΞΥΠ/4o ΕΓ και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης.     

 
2. Εάν ο προμηθευτής στον οποίον ανακοινώθηκε η ανάθεση, δεν προ-

σέλθει για υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος, κατά το άρθρο 105 
παράγραφοι 4 και 5 του Ν.4412/2016. 

   
3. Η κοινοποίηση της σχετικής απόφασης για ανάθεση, θεωρείται ότι έ-

γινε νόμιμα εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επίδοσή τους προσωπικά, αν αυτό τοι-
χοκολληθεί στα γραφεία της Ταξιαρχίας ή στη διεύθυνση που δόθηκε κατά τη διε-
ξαγωγή του διαγωνισμού. 

 
ΑΡΘΡΟ 9o 
Εγγυήσεις  
 

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα (αναγνωρισμένες 
Τράπεζες της Ελλάδος), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή άλλα νομικά 
πρόσωπα που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσε-
ων, πρέπει να είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, ειδάλλως να συνοδεύο-
νται από επίσημη μετάφραση. 

 
2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πι-

στωτικό ίδρυμα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό, με 
μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, 
ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

  
3. Ο προμηθευτής στον οποίον ανακοινώθηκε η ανάθεση, υποχρεούται 

να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της ο-
ποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.    

     
4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης να κατατεθεί πριν από την υπογραφή της 

σύμβασης και πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα αναγραφόμενα στο άρ-
θρο 72 παράγραφος 4 του Ν4412/2016.  
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5. Η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης θα τηρείται στην ΙV ΤΑΞΥΠ/4Ο ΕΓ και 
επιστρέφεται μετά τη λήξη των συμβατικών υποχρεώσεων του προμηθευτή και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμε-
νους.  

 
6. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
   

ΑΡΘΡΟ 10o 
Άλλοι Γενικοί Όροι  

 
1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεών του, ολικά ή μερικά, σε οποιοδήποτε τρίτο. 
 

2. Ο μειοδότης προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις του, 
που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία για προσωπικό που θα απασχολήσει 
(εργατικά ατυχήματα, κανονική μισθοδοσία, κ.α.). 

 
3. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση της παρούσας σύμ-

βασης λύνεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους 
προσφυγή, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.  

 
4. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ή του Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου των ΕΔ, των οργανισμών και των εκμεταλλεύσεων γενικά των Ενόπλων 
Δυνάμεων, που προκύπτουν από κάθε αιτία, επειδή δεν εφαρμόσθηκαν οι όροι 
συμβάσεων και συμφωνιών, εισπράττονται από όσα το Δημόσιο οφείλει στον 
προμηθευτή για οποιαδήποτε αιτία και εάν αυτά είναι ανεπαρκή, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. 

 
5. Οι συμβάσεις κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, όπως προσφορά, δι-

ακήρυξη και απόφαση ανάθεσης, στο οποίο τούτο στηρίζεται, εκτός από προφανή 
σφάλματα ή παραδρομή.   

 
6. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που 

θα ληφθούν από οποιαδήποτε Αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, 
φόρων, τελών, κ.λ.π. και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση 
στην τιμή,  αναπροσαρμογή, αναθεώρηση ή αυξομείωση αυτής από την  υπογρα-
φή της σύμβασης και για το διάστημα που διαρκεί αυτή.  

 
7 Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση 

στην οποία να δηλώνεται ότι η εταιρεία (ή επιχείρηση): 
 

α.  Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
περιγραφών και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην 
περίπτωση που το προσφερόμενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή διαφοροποιή-
σεις, από αυτά που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή ή προδιαγραφή 
(κατά περίπτωση) της Υπηρεσίας, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται με 
λεπτομέρειες στην προσφορά των προμηθευτών. 
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β.  Δε θα χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο 
τους, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμε-
ων, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από τον χρόνο αποστρατείας τους. 

 
8. Η σύμβαση διέπεται από το Ν.4412/2016. 
 

                                                     Συνταγματάρχης (ΥΠ) Σταύρος Χατζηκοσμάς  
Ακριβές Αντίγραφο                                                          Επιτελάρχης 
  
Ανθυπασπιστής (ΥΓ) Μαριάνθη Δημητριάδου  
         Βοηθός 4ου ΕΓ/6     
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