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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2021 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ  

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ) 
ΤΜΗΜΑ Δ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 

Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» 
Μεσογείων 227-231 
ΤΚ 15561, Χολαργός  
Τηλέφωνο: 2106571758-1764 
Φαξ: 2106573149 
e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr 
Κωδικός NUTS: EL301 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

www.geetha.mil.gr 
www.hellenicnavy.gr 
www.haf.gr 
www.army.gr 
https://diavgeia.gov.gr 

ΤΥΠΟΣ 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 
ΑΡΧΗΣ 

Κεντρική Κυβερνητική Αρχή 
Κύρια Δραστηριότητα: Άμυνα 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV - 

ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

EL302,EL304,EL305,EL306,EL511,EL512,EL522,EL531,EL543,
EL612,EL613,EL631,EL632,EL633,EL641,EL642,EL644,EL653 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αξιοποίηση Υλικών του ΥΠΕΘΑ 

ΕΙΔΗ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

321.383,00 € 

ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όχι 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θα καθοριστεί με την απόφαση κατακύρωσης και με βάση τους 
Γενικούς Όρους 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ηλεκτρονική Πλειοδοτική Δημοπρασία 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 
τιμής 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

14 Δεκ 2021 (από 09:00 έως 12.00 π.μ )            
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» 
Μεσογείων 227-231 
ΤΚ 15561, Χολαργός  
Τηλέφωνο: 2106571758-1764 
Φαξ: 2106573149 
e-mail: geetha.c1.4@hndgs.mil.gr 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη μέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

22 Νοε 2021 (14:00 μ.μ)  
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

22 Νοε 2021 (14:00 μ.μ)  
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΟΡΓΑΝΟΥ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ Γ´ 
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ) 
ΤΜΗΜΑ Δ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

1 Νοε 2021 
 

 
ΣΧΕΤ : α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ» 
 β. Ν. 4494/17 «Ρυθμίσεις περί Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Στελεχών 

και Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και Άλλες 
Διατάξεις» 

 γ. Γενικός Κανονισμός Αξιοποίησης Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων      
ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ B´ 3760/2020) 
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 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των (α) έως (γ) σχετικών, που αφορούν στο 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αξιοποίηση κινητών περιουσιακών 
στοιχείων του ΥΠΕΘΑ  
 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε 
 
ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα  με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς 
και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση 
υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο Παράρτημα 
«Γ», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι μία χιλιάδων τριακοσίων 
ογδόντα τριών ευρώ (321.383,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 2. Ο ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://auctions.hndgs.mil.gr) την 14 Δεκ 21  και από ώρα 
09.00 έως 12:00 πμ.  
 

3. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε 
ηλεκτρονική μορφή (pdf), στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ, των ΓΕ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
4. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους πλειοδότες ζητηθούν 

εγκαίρως και έως 15 ημερολογιακές ημέρες  πριν τη διενέργεια του πλειστηριασμού 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην 
παράγραφο 8 του άρθρου 4 των Γενικών Όρων. 
 

5. Η υποβολή των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και 
μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. 

 
6. Οι Μονάδες του Παραρτήματος «Δ», με μέριμνά τους να : 

 
  α. Διευθετήσουν τα προς αξιοποίηση υλικά, ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος αυτών από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 
 

 β. Επιτρέψουν την είσοδο των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων 
στα στρατόπεδά τους από 2 Νοε  21 έως  22 Νοε 21, οι οποίοι να συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από προσωπικό τους για έλεγχο των υλικών αυτών, όπως ακριβώς 
καθορίζεται στη διακήρυξη, αφού ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διαταγές. 

 
7. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

Παραρτήματα «Α» έως και «Ε» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
8. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (keeuhcci@uhc.gr), στην 

οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών της. 
 
9. Τα ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ/ΤΕΤ, ΓΕΣ/ΕΓΑ/ΕΤ, ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Τμ. Διαδικτύου, 

ΓΕΑ/ΕΓΑ/2, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ανάρτησή 
της στην αντίστοιχη ιστοσελίδα τους. 

 

https://auctions.hndgs.mil.gr/
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10. Χειριστές θέματος : Σμχος (Ε) Αλεξάνδρου Εμμανουήλ και Σχης (ΥΠ) 
Ανδρέας Τζέλης, ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ, τηλ. (ΕΨΑΔ) 8941758-1764, (Σταθερό) 210-
6571758-1764. 
 

Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος 
Ακριβές Αντίγραφο                                                      Αρχηγός ΓΕΕΘΑ 

  
 
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α» Γενικοί Όροι Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Διακήρυξης με Αριθμό 

06/2021  
«Β» Ειδικοί Όροι Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Διακήρυξης με Αριθμό 

06/2021 
«Γ» Πίνακας Αξιοποιούμενων Υλικών Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 

Διακήρυξης με Αριθμό 06/2021 
«Δ» Πίνακας Στοιχείων Επικοινωνίας Μονάδων Αποθήκευσης Υλικών 

Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Διακήρυξης με Αριθμό 06/2021 
«Ε» Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
ΓΕΣ/Γ3 
ΓΕΑ/Γ7 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-ΕΓΥ-ΕΓΕ 
ΓΕΕΘΑ/ΔΣΕ 
ΓΕΕΘΑ/Γ´ ΚΛ 
ΓΕΕΘΑ/Γ3 - Γ1/Δ 
ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ/ΤΕΤ 
ΓΕΣ - ΓΕΑ/ΕΓΑ 
ΓΕΣ-ΓΕΑ/ΔΓ´ Κ 
ΓΕΣ/ΕΓΑ/ΕΤ 
ΓΕΑ/ΕΓΑ/2 
ΑΣΔΥΣ/ΔΕΣΥ 
ΔΑΥ 
ΔΑΚ 
110-111-113-114-116-117 ΠΜ  
350 ΠΚΒ 
204 ΜΓΑΠ 
ΚΕΑ 
ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ  
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MY FOB ΑΚΤΙΟΥ 
1Ο ΑΚΕ 
10Η ΜΣΕΠ 
ΒΚ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
ΜΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΜΟΔΙΟΥ-ΡΑΧΩΝ 
1Ο - 3Ο  ΤΥΛ 
382 - 384 ΛΕΣ 
ΤΥΛΠ/ΔΥΒ 
301 ΕΒ 
3Ο - 8Ο  ΤΥΠ 
441 ΑΒΥΥ 
440 - 442 ΠΑΥΥ 
ΚΕΕΜ 
650-652 ΠΑΥΠ 
12-16-30-31-50 ΤΥΠ 
 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (keeuhcci@uhc.gr) 
 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  ΚΛΑΔΟΣ Γ΄ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΜ) 
  ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
  29 Οκτ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
Φ.608/420612/Σ.8506   

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ  06/21 
 

Άρθρο 1ο  
Αντικείμενο Ηλεκτρονικών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών  

 
1. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των πεπαλαιωμένων, ακατάλληλων, 

άχρηστων, πλεοναζόντων υλικών και των λοιπών υλικών των ΕΔ το ΓΕΕΘΑ ως 
γενικός φορέας μεριμνά για τη συγκέντρωση και τον προγραμματισμό των προς 
αξιοποίηση υλικών των ΕΔ.  

 
2. Το ΓΕΕΘΑ ως γενικός φορέας εποπτείας του ενιαίου συστήματος 

καταγραφής και διαχείρισης του συνόλου των προς αξιοποίηση υλικών των ΕΔ και 
ΓΕΕΘΑ, αποφασίζει τη διενέργεια ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού μέσω 
ειδικής ηλεκτρονικής μηχανογραφικής εφαρμογής (πλατφόρμας) στο διαδίκτυο. 

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης που αφορά την 
ακριβή ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 
συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, τα προς αξιοποίηση υλικά, τις 
αρχικές τιμές εκκίνησης αυτών κατά είδος, την ποσότητα και το χώρο 
εναποθήκευσης μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, https://auctions.hndgs.mil.gr. 

 

4. Οι υποψήφιοι οφείλουν υποχρεωτικά μέχρι την τεθείσα στην παρούσα 
Διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην παραπάνω 
ηλεκτρονική διεύθυνση για τα υλικά μόνο που ενδιαφέρονται να πλειοδοτήσουν, 
πέραν της υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο ΓΕΕΘΑ, προκειμένου 
να λάβουν κωδικό πρόσβασης και να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική πλειοδοτική 
δημοπρασία. 

 
Άρθρο 2ο  

Τρόπος Διενέργειας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών – Προσωπικός Κωδικός 
 

1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ηλεκτρονικό 
πλειοδοτικό διαγωνισμό μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην οικεία 
προκήρυξη, υποβάλλουν-αποστέλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής 
και την απαραίτητη εγγυητική επιστολή, για την αποδοχή των οποίων εκδίδεται 
Πρακτικό Αποδοχής Δικαιολογητικών Συμμετοχής των συμμετεχόντων από την 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 
του ΓΕΕΘΑ. Η εν λόγω Απόφαση αποδοχής επί του Πρακτικού, γνωστοποιείται 
ηλεκτρονικά, σε όλους όσους υπέβαλλαν δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο 
διαγωνισμό.  

https://auctions.hndgs.mil.gr/
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2. Οι οικονομικοί φορείς των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έγιναν 
αποδεκτά, λαμβάνουν από την ΓΕΕΘΑ, προσωπικό κωδικό πρόσβασης 
(username), για την είσοδό τους, την ημέρα και ώρα έναρξης της διαδικασίας, στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα–εφαρμογή, που ορίζεται ρητά στην διακήρυξη, 
προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την οικονομική τους προσφορά. 

 
3. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος πλειοδότης που καταθέτει 

δικαιολογητικά συμμετοχής και στη συνέχεια τοποθετεί οικονομική προσφορά στο 
σύστημα, θεωρείται ότι έλαβε γνώση των όρων του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού 
διαγωνισμού  και ότι τους αποδέχεται στο σύνολό τους πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

 
4. Μετά την καθορισθείσα μέρα και ώρα έναρξης υποβολής των 

οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και για όσο χρονικό διάστημα αυτός 
διαρκεί, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν μόνο το ιστορικό των 
πλειοδοτικών προσφορών (τιμών) των συμμετεχόντων που θα φαίνονται στην 
πλατφόρμα, αλλά όχι και τα στοιχεία τους. 

 
5. Το ΓΕΕΘΑ μπορεί, όποτε κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο, να διατάξει την 

προσωρινή διακοπή της ηλεκτρονικής αξιοποίησης, εάν το επιβάλλουν διάφοροι 
σοβαροί λόγοι (κατάρρευση δικτύου, προσβολή από κακόβουλα στοιχεία κτλ). 
Τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσης των Η/Υ των υποψηφίων πλειοδοτών, πρέπει 
να αντιμετωπίζονται από τους ίδιους. 

 
 6. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός περατώνεται-ολοκληρώνεται με την 
τελευταία μεγαλύτερη πλειοδοτική προσφορά που καταχωρήθηκε στο σύστημα, 
μέχρι την ακριβή ημερομηνία και ώρα που θα φαίνεται στην ηλεκτρονική διακήρυξη 
στη διεύθυνση https://auctions.hndgs.mil.gr. Εφόσον κατά το τελευταίο 
πεντάλεπτο υποβληθεί προσφορά για τουλάχιστον μία εγγραφή-υλικό, ο 
διαγωνισμός θα παρατείνεται κατά πέντε λεπτά από τον χρόνο υποβολής 
αυτής για το σύνολο των εγγραφών-υλικών και δύναται να τοποθετηθούν 
αντιπροσφορές για όλα τα είδη υλικών. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται εάν 
για πέντε λεπτά μετά την κατάθεση της τελευταίας προσφοράς δεν 
τοποθετηθεί αντιπροσφορά από συμμετέχοντα. 

 
Άρθρο 3ο 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών. Η συμμετοχή των ανωτέρω στο 
διαγωνισμό μπορεί να γίνει απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή μέσω 
εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. 

 
 2. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την οικονομική προσφορά Ενώσεων 
Οικονομικών φορέων διευκρινίζονται τα παρακάτω:  

 
 α. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, από 

εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
κάθε μέλους της ένωσης. 
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 β. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται 
εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο αντικείμενο του 
θέματος, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης που 
θα υπογραφεί. 

 
 γ. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 

ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντίστοιχα, στις 
υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς 
με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά 
το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

 
 3. Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα, είναι 
εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 

 
 4. Οι όροι «Πλειοδότης», «Ανάδοχος», «Υποψήφιος Ανάδοχος ή 
Πλειοδότης» και «Οικονομικός Φορέας» αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην 
ανωτέρω παράγραφο 1 κατηγορίες. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν 
υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν την προσφορά τους, ωστόσο το ΓΕΕΘΑ, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση, δύναται να απαιτήσει να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή, 
στο μέτρο που η περιβολή αυτή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης.  

 
Άρθρο 4ο 

Δικαίωμα Επίσκεψης στο Χώρο Εναποθήκευσης των προς Αξιοποίηση 
Υλικών 

 
1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να επισκεφθούν και να εξετάσουν τα 

προς αξιοποίηση υλικά πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας σε ώρες και ημέρες 
που καθορίζονται με απόφαση της Υπηρεσίας. Η τελευταία ημέρα επίσκεψης είναι 
η 22 Νοε 21.  
 

2. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την είσοδό τους στη Μονάδα-Υπηρεσία όπου 
είναι εναποθηκευμένα τα προς αξιοποίηση υλικά, επιδεικνύουν το δελτίο της 
αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ 
(διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κλπ). 

 
3. Στο πλαίσιο της παραπάνω επίσκεψης, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να 

συνοδεύονται από τεχνικό σύμβουλο της επιλογής τους χωρίς όμως τη χρήση 
εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθούν σε κίνηση οι μηχανές 
δημοπρατούμενων ειδών (πχ πλωτά ή εναέρια μέσα) για λόγους ασφαλείας. 
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4. Τα υλικά βρίσκονται στον οριζόμενο χώρο σε διάφορους τύπους 
στοίβαξης ή εναποθήκευσης, συσκευασμένα ή μη, σε κλειστό χώρο ή στο ύπαιθρο 
και εκποιούνται σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται. 
 

5. Τα οχήματα (αυτοκίνητα-δίκυκλα-μηχανήματα) κατά το διδόμενο από την 
υπηρεσία χαρακτηρισμό, αξιοποιούνται είτε προς διάλυση είτε προς κυκλοφορία, 
στην πραγματική κατάσταση που βρίσκονται. 
 

6. Το ΓΕΕΘΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αμφισβητήσεις 
εγειρόμενες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για κρυμμένα ή μη ελαττώματα 
των κατακυρωθέντων υλικών, καθόσον οι οικονομικοί φορείς μπορούν ελεύθερα να 
ελέγξουν και να διαπιστώσουν την ποιοτική, ποσοτική και γενικά την όλη κατάσταση 
των προς αξιοποίηση υλικών και εφοδίων. 
 

7. Εφόσον πριν από τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό αξιοποίησης των υλικών 
ανοιχτούν κιβώτια ή κρημνισθούν στοιβάδες των προς αξιοποίηση υλικών από τους 
ενδιαφερομένους, αυτοί υποχρεούνται να επαναφέρουν αυτά στην προηγούμενη 
κατάστασή τους με δικές τους δαπάνες. 

 
 8. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνουν ερωτήματα περί του 
διαγωνισμού, εφόσον αυτά αφορούν σε θέματα δικαιολογητικών συμμετοχής έως 
και δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες μετά την δημοσίευση της διακήρυξης ενώ αν τα 
ερωτήματά τους αφορούν σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, έως και δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 
Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
 
1. Οι συμμετέχοντες στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή 

αποκλεισμού, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στην 
Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την τεθείσα στην οικεία Διακήρυξη 
ημερομηνία και ώρα. 

 
2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι δυνατόν να κατατεθούν 

αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή 
άλλων νομίμως εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό πρόσωπα, εντός φακέλου 
αλληλογραφίας ο οποίος εξωτερικά θα περιλαμβάνει: 

 
 α.  Την πλήρη, επίσημη επωνυμία του νομικού προσώπου, ή 

ονοματεπώνυμο, στην περίπτωση φυσικού προσώπου, του υποψήφιου πλειοδότη. 
 
 β.  Την ακριβή διεύθυνση-έδρα του νομικού ή τη διεύθυνση διαμονής 

του φυσικού προσώπου, την επωνυμία της Οδού, αριθμό, Ταχυδρομικό Κώδικα, το 
τηλέφωνο επικοινωνίας, σταθερό και κινητό, φαξ και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail). Στην περίπτωση της ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας 
απαιτείται να υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο καθενός από τα μέλη ή από 
τον κοινό εκπρόσωπο αυτής ή άλλο πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί για το 
σκοπό αυτό από όλα τα μέλη.  
 
 3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αφορούν στα παρακάτω : 
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 α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ίσης με ποσοστό 5% επί της 

αρχικής αξίας των υλικών για τα οποία ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει Η εγγύηση 
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 
μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του άρθρου 7 του παρόντος. Το ΓΕΕΘΑ μπορεί, πριν την λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. Εγγυητική επιστολή με μικρότερο χρόνο ισχύος από το 
χρόνο διάρκειας ισχύος της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την 
μη συμμετοχή του στην ηλεκτρονική δημοπρασία. 

 
 β. Τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα και 

Υπεύθυνες Δηλώσεις όπως: 
 
   (1)  Τα προβλεπόμενα - κατά περίπτωση - επικαιροποιημένα 
νομιμοποιητικά έγγραφα (στοιχεία ΦΕΚ που αφορούν τη διαχείριση, τα όργανα 
διοίκησης και την εκπροσώπηση, κλπ), από τα οποία θα προκύπτει με σαφήνεια ότι 
το/τα φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει/ουν τα έγγραφα της υποβαλλόμενης 
προσφοράς, δεσμεύει/ουν με την υπογραφή του/τους το συμμετέχοντα οικονομικό 
φορέα στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
 
   (2)  Τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη δημοπρασία με το 
νόμιμο εκπρόσωπο τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα 
της εταιρείας, δηλαδή επικυρωμένο αντίγραφο της συστατικής πράξης – 
καταστατικό, στο οποίο μεταξύ άλλων θα ορίζεται η έναρξη και η διάρκεια της 
εταιρείας, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και οι εξουσίες του και ΦΕΚ δημοσίευσης 
του καταστατικού. 
 
   (3)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο εν λόγω υποψήφιος πλειοδότης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε 
βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους : 

 

   (α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
 
   (β) Δωροδοκία, 
 
   (γ) Απάτη, 
 
   (δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
 
    (ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
 
    (στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
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    (ζ) Δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
   Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά, στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών 
(ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ), τους διαχειριστές ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
  γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 
τελευταίου εξαμήνου από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οιανδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
  δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία 
φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ 
της ημερομηνίας έναρξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού χωρίς να απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής της από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, με 
την οποία βεβαιώνει ότι : 

 
   (1) Έλαβε γνώση και αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη το 
σύνολο των όρων της υπ’ αρίθμ. 06/2021 Διακήρυξης του διαγωνισμού, και ότι 
έλαβε γνώση των Γενικών και Ειδικών Όρων του παρόντα διαγωνισμού τους 
οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
 
   (2) Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παραλαβής των προς αξιοποίηση 
υλικών, θα γίνει σύμφωνα με καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του 
υπόψη διαγωνισμού. 
 
   (3) Έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του 
άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσει ως άμεσους ή έμμεσους 
αντιπροσώπους του, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών (3) Κλάδων 
των ΕΔ, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 
 
   (4) Κατέχει τις απαιτούμενες άδειες αποβλήτων και είναι σε ισχύ, 
για τα υλικά που εκδηλώνει ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(https://auctions.hndgs.mil.gr), ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις προσκομίσει με 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εφόσον ανακηρυχθεί προσωρινός πλειοδότης. 

 
 ε.  Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και γενικά τα απαιτούμενα έγγραφα 

του πλειοδοτικού διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα όμοια ισχύουν και για τα έγγραφα που 
απευθύνει ή υποβάλλει ο πλειοδότης στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια ισχύος της 
σύμβασης που θα υπογραφεί. 
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4. Σε ότι αφορά στους οικονομικούς φορείς της αλλοδαπής τα έγγραφα 
απαιτείται να προσκομίζονται αρμοδίως επικυρωμένα και να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 
5. Η μη υποβολή ή η κατά παρέκκλιση, υποβολή των ανωτέρω 

αναφερόμενων δικαιολογητικών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου 
πλειοδότη από τον διαγωνισμό, στον οποίο δεν θα δοθεί κωδικός πρόσβασης. 

 
6. Επιπρόσθετα διευκρινίζονται τα ακόλουθα, σε ότι αφορά το σύνολο των 

απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων: 
 
 α. Στην επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα 

διαλαμβανόμενα στις οικείες διατάξεις (Ν. 4250/2014). 
 

 β.  Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και το χρόνο υποβολής και θεώρησής 
των, ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στις οικείες διατάξεις. 

 
 7. Επιπρόσθετα αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 
ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 
 8. Είναι δυνατή η προσκόμιση από τους συμμετέχοντες, ηλεκτρονικών 
αντιγράφων ποινικού μητρώου, η γνησιότητα των οποίων θα ελέγχεται 
δειγματοληπτικά από την Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 6ο 

Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
 

1. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση την 
ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί στην οικεία Διακήρυξη προβαίνει στην 
αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών από τους συμμετέχοντες στον 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό υποψήφιους πλειοδότες αγοραστές. 

 
 2. Μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής εκδίδει 
Πρακτικό εισηγούμενη την αποδοχή ή μη αυτών. 

 
3. Το ΓΕΕΘΑ, μετά από την εισήγηση της εν λόγω Επιτροπής εκδίδει 

απόφαση αποδοχής ή μη, η οποία κοινοποιείται με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/Γ1 σε όσους 
κατ’ αρχήν υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής. Στους υποψήφιους που 
εγκρίθηκε η συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία 
χορηγούνται κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή – πλατφόρμα, 
προκειμένου στην ορισθείσα ημέρα και ώρα να μπορούν να εισάγουν – καταχωρούν 
τις οικονομικές τους προσφορές. 
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Άρθρο 7ο 
Περιεχόμενο Οικονομικών Προσφορών – Χρόνος Ισχύος 

 
1. Η προσφορά ανά εγγραφή (record) του υπό αξιοποίηση υλικού 

αναφέρεται σε ευρώ (€), υποβάλλεται  ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας που έχει αναπτυχθεί από το ΓΕΕΘΑ για το σκοπό αυτό, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνεται τυχόν αναλογούν ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει απαίτηση προς τούτο. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του 
ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
2. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται το σύνολο των λοιπών 

επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι λοιποί φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, έξοδα 
φόρτωσης, μεταφοράς και παραλαβής υλικών, κόστος ασφάλισης, 
χρηματοοικονομικά έξοδα κλπ.), οι οποίες θα βαρύνουν τον/τους πλειοδότη/ες και 
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά. 
 

Άρθρο 8ο 
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων-Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων 

 
1. Με τη λήξη υποβολής των οικονομικών προσφορών μέσω της 

ηλεκτρονικής εφαρμογής, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού εισηγείται με 
ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών καθώς 
και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, που 
αναφέρεται πλέον ως «προσωρινός ανάδοχος». Το πρακτικό υποβάλλεται 
αρμοδίως στο ΓΕΕΘΑ για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. 
 
 2. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του 
ΓΕΕΘΑ, η οποία ειδοποιεί εγγράφως τους συμμετέχοντες στους οποίους πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό/οι ανάδοχο/οι»), να υποβάλουν εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Σε 
περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή υπάρχουν 
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να συμπληρώσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών 
ημέρων. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο ΓΕΕΘΑ. Αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης αναγράφονται στη Προσθήκη «3» της παρούσης διακήρυξης και 
στους Ειδικούς Όρους, ανάλογα με την φύση των υλικών. 

 
Άρθρο 9ο 

Κατακύρωση Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
 

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατόπιν ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, συντάσσει Πρακτικό που διαβιβάζει στο ΓΕΕΘΑ/Γ1, 
προκειμένου αυτό να εκδώσει την κατακυρωτική διαταγή βάση της οποίας στη 
συνέχεια τα όργανα των Κλάδων των ΕΔ θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες 
υπογραφής συμβάσεων. Οι πλειοδότες του κάθε διαγωνισμού, ενημερώνονται 
σχετικά προκειμένου να συνεχίσουν στη διαδικασία. 
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Άρθρο 10ο 
Επανάληψη του Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 

 
Στην περίπτωση που συντρέχει ένας από τους λόγους ματαίωσης του 

παρακάτω άρθρου 11, το ΓΕΕΘΑ αποφασίζει την επανάληψη με τροποποίηση ή μη 
των όρων αυτού ή την οριστική ματαίωση αυτού. 

 
Άρθρο 11ο 

Ματαίωση Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 
 
Το ΓΕΕΘΑ με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 
 α.  Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε αυτή υποψηφίων πλειοδοτών 
αγοραστών, είτε λόγω μη αποδοχής των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 
 β.  Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 
 
 γ.  Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης. 
 
 δ.  Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας ανάθεσης. 
 

Άρθρο 12ο 
Υπογραφή Σύμβασης 

 
 1. Ο πλειοδότης εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από 
κοινοποίησης της ως άνω κατακυρωτικής απόφασης υποχρεούται να προσέλθει 
στα όργανα των Κλάδων των ΕΔ, που έχουν ορισθεί στην κατακυρωτική διαταγή 
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (εγγυητική καλής εκτέλεσης). 

 
 2. Ομοίως εντός της ίδιας προθεσμίας, με μέριμνα του πλειοδότη 
εξασφαλίζεται η έκδοση και προσκομίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής ίσης με το 4% της 
συμβεβλημένης αξίας των αξιοποιούμενων υλικών για τα οποία πλειοδότησε, χωρίς 
να περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Κατόπιν σχετικής αίτησης του πλειοδότη, με 
μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/Γ1 του επιστρέφεται η εγγυητική που είχε προσκομίσει για τη 
συμμετοχή του στο διαγωνισμό.  

 
 3. Ο πλειοδότης μεριμνά για την εμπρόθεσμη πληρωμή-κατάθεση του 
αντιτίμου της αξίας των αξιοποιούμενων ειδών εντός επτά (7) ημερολογιακών 
ημερών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

 
 4. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που 
επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο 
τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προσωρινού πλειοδότη. 
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 5. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο 
τούτο στηρίζεται, όπως στη σχετική διακήρυξη και την απόφαση κατακύρωσης επί 
των αποτελεσμάτων του υπόψη πλειοδοτικού, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 

 
 6. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
εκτέλεσης συμβατικού αντικειμένου θέματος όπως αυτά προκύπτουν από τη 
διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού και τη διαταγή κατακύρωσης. 

 
 7. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν 
προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση 
αφού προηγουμένως τροποποιηθεί η κατακυρωτική διαταγή με μέριμνα του 
ΓΕΕΘΑ. Οι ανωτέρω περιπτώσεις είναι οι εξής : 

 
 α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξάρτητα της χρηματικής αξίας τους, 

προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στο αρχικό 
έγγραφο της σύμβασης. 

 
 β. Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστατικών που δεν 

ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και η οποία δεν μεταβάλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. 

 
 γ. Όταν οι τροποποιήσεις δεν είναι ουσιώδεις ώστε να καθιστά τη 

σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική ως προς το χαρακτήρα από την αρχική 
συναφθείσα. 

 
 8. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

 
 α. Καταβλήθηκε από τον πλειοδότη το αντίτιμο της αξίας των 

αξιοποιούμενων υλικών της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αξίας της 
αξιοποίησης. 

 
 β. Παραλήφθηκαν από τον πλειοδότη οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) 

τα συμβατικά αντικείμενα και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού 
τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 
 γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 
 9. Με την υπογραφή της σύμβασης ακολουθείται η διαδικασία της 
παράδοσης-παραλαβής των αξιοποιούμενων υλικών σύμφωνα με τους όρους 
αυτής. 

 
 10. Όλες οι εγγυητικές επιστολές παραλαμβάνονται από τον πλειοδότη μετά 
την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων με μέριμνά του, ενώ των 
υπολοίπων συμμετεχόντων, μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού με μέριμνά τους. 

 
 11. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 
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της παραγράφου 1 ανωτέρω, στον ανάδοχο. Εάν ο πλειοδότης στον οποίο έγινε η 
ανακοίνωση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.1, δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη σύμβαση ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
ανακαλείται η δυνατότητα συμμετοχής του σε αυτή και οποιοδήποτε έννομο 
αποτέλεσμα απορρέει ένεκα αυτής και κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
ΓΕΕΘΑ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στην 
περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπέρ της Υπηρεσίας και το ΓΕΕΘΑ μπορεί να καλέσει 
τον επόμενο οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για να συμμετέχει στη σύμβαση 
εφαρμόζοντας αναλογικά την προγενέστερη διαδικασία. Εάν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να 
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως 
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 
Άρθρο 13ο 

Εγγυοδοσία 
 

1. Γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή 
στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

 
2. Ομοίως, γίνονται αποδεκτές εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται από το 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού τα 
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυητικών επιστολών, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών 
ενώσεων οικονομικών φορέων ή κοινοπραξιών, οι εγγυητικές επιστολές 
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυητικών επιστολών θα δίδεται σε ευρώ 
(€). 

 
3. Εγγύηση Συμμετοχής 

 
 α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 

συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, ποσοστού 5% επί της συνολικά 
προϋπολογισθείσας αξίας ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης των 
υλικών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά (χωρίς να υπολογίζεται ο αναλογούν 
ΦΠΑ). 

 
 β. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται : 

 
   (1) Στους συμμετέχοντες υποψήφιους πλειοδότες των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής τους στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό δεν 
έγιναν αποδεκτά. 
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   (2)  Στον πλειοδότη με την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης στον Φορέα του ΓΕ με τον οποίο θα συνάψει σύμβαση. 
 
   (3) Στους λοιπούς συμμετέχοντες μετά την έκδοση της απόφασης 
κατακύρωσης. 

 
 γ. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ μετοχικών ταμείων, εάν ο 

προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει 
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
4. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : 
 
 α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o πλειοδότης 

υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα 
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό τέσσερα τοις εκατό 4% επί της συμβατικής αξίας του 
αντικειμένου που κατακυρώθηκε, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται τυχόν αναλογούν 
ΦΠΑ. 

 
 β. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παραλαβής των αξιοποιούμενων υλικών, για 
το διάστημα που ορίζεται στους όρους της σύμβασης. 

 
 γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και 

χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση 
του Φορέα υπογραφής της σύμβασης, έναντι του πλειοδότη. 

 
 δ. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού 
αντικειμένου, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την 
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού Ταμείου του Κλάδου που 
υπέγραψε την σύμβαση στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

 
 ε. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση 

κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 
5. Ότι αφορά τις εγγυητικές επιστολές, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις εν 

ισχύ οικείες διατάξεις του Ν. 2513/97 (Α΄ 139 «Περί εγγυητικών επιστολών»). 
 
6. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τις 

Προσθήκες «1/Α» και «2/Α» Γενικών Όρων. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής 
επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν 
καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη. 

 
7. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου 

εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, ο πλειοδότης θα πρέπει να παρατείνει 
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αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ή να 
υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος 
χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) 
τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου. 

 
Άρθρο 14ο 

Πληρωμή-Κατάθεση Αντιτίμου 
  Η κατάθεση – καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου της αξίας των 
κατακυρωθέντων πλέον αξιοποιούμενων υλικών και του αναλογούντος ΦΠΑ, γίνεται 
με μέριμνα του πλειοδότη, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τους 
όρους της σύμβασης.  

 
Άρθρο 15ο 

Παράδοση – Παραλαβή Ηλεκτρονικά Αξιοποιούμενων Υλικών 
 
1. Καμία παράδοση κατακυρωθέντος στον πλειοδότη του υλικού δεν 

ενεργείται, πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής διαταγής από το αρμόδιο ΓΕ ή τους 
παρ’ αυτώ εξουσιοδοτημένους, με την οποία πιστοποιείται η πληρωμή – καταβολή 
ολόκληρου του αντιτίμου της αξίας των υλικών. 

 
2. Η παράδοση του υλικού ενεργείται στον τόπο εναπόθεσης των 

αξιοποιούμενων υλικών κατά το χρόνο παράδοσης και στη συσκευασία που ήδη 
βρίσκονται («AS IS WHERE IS»), από συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας - Επιτροπή 
Παράδοσης που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό με σχετική διαταγή του Φορέα 
υπογραφής της σύμβασης, παρουσία του αρμόδιου διαχειριστή της αποθήκης και 
του ιδίου του αγοραστού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, 
συντασσόμενου και υπογεγραμμένου σχετικού πρωτοκόλλου, από όλους τους 
παραπάνω εμπλεκομένους στη διαδικασία παράδοσης. 

 
3. Το ΓΕΕΘΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αμφισβητήσεις 

εγειρόμενες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για κρυμμένα ή μη, ελαττώματα, 
υλικών, καθόσον οι υποψήφιοι πλειοδότες αγοραστές, μπορούν ελεύθερα πριν το 
διαγωνισμό, να ελέγξουν και να διαπιστώσουν την ποιοτική, ποσοτική και γενικά την 
όλη κατάσταση των αξιοποιούμενων υλικών. 

 
4. Η παραλαβή του αξιοποιούμενου υλικού ενεργείται εντός του 

συμβεβλημένου, με τη σχετική σύμβαση, χρονικού διαστήματος και ύστερα από 
ζύγιση ή μέτρηση, σύμφωνα με τη μονάδα μέτρησης κάθε υλικού, όπως προκύπτει 
από την κατακυρωτική απόφαση (ενδεικτικά κιλό ή τεμάχιο ή λίτρο κλπ). 

 
5. Ο πλειοδότης των συμβεβλημένων πλέον αξιοποιούμενων υλικών 

υποχρεούται να παραλαμβάνει τα κατακυρωμένα σε αυτόν υλικά, εντός των 
παρακάτω προθεσμιών, αρχομένων από της επομένης της ημερομηνίας έκδοσης 
της σχετικής εγκριτικής διαταγής παράδοσης, η οποία εκδίδεται μετά την πληρωμή 
του αντιτίμου της αξίας των υλικών και οι οποίες (προθεσμίες) καθορίζονται ως εξής: 

 
 α.  Βάρος μέχρι 60 τον. μέχρι 20 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 
 
 β.  Βάρος από 61 τον. έως 100 τον. εντός 40 ημερών (εργάσιμες 

ημέρες). 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

./. 

Α-14 

 
 γ.  Βάρος από 101 έως 300 τον. εντός 60 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 
 
 δ.  Βάρος από 301 έως 500 τον. εντός 80 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 
 
 ε.  Βάρος από 501 τον. και άνω εντός 120 ημερών (εργάσιμες ημέρες).  
 
6. Ομοίως, ο πλειοδότης οχημάτων, μηχανημάτων και δίκυκλων 

υποχρεώνεται να παραλαμβάνει αυτά όπως παρακάτω: 
 
 α. Τεμάχιο από 1 μέχρι 20 εντός 30 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 
 
 β. Τεμάχια 21 μέχρι 50 εντός 60 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 
 
 γ. Τεμάχια 51 και άνω εντός 90 ημερών (εργάσιμες ημέρες). 
 
7. Σε ότι αφορά στη ζύγιση των υλικών, παρουσία όλων των στην 

παράγραφο 2 αναφερομένων, ενεργείται σε δημόσια ή ιδιωτική αυτόματη 
γεφυροπλάστιγγα, η ακρίβεια της οποίας είναι πιστοποιημένη, τα δε έξοδα της 
ζύγισης βαρύνουν τον πλειοδότη. Εάν ζητηθεί από την επιτροπή, η ζύγιση 
επαναλαμβάνεται και σε δεύτερη πλάστιγγα, που ορίζει η επιτροπή με έξοδα του 
πλειοδότη. 

 
8. Όταν τα υλικά είναι συσκευασμένα σε μικτό βάρος, παραδίδονται στον 

πλειοδότη στην ποσότητα που ήθελε βρεθεί τελικά με ζύγιση ή μέτρηση, μαζί με τα 
υλικά συσκευασίας τους. 

 
9. Ο πλειοδότης υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που θα βρεθεί 

τελικά, έστω και αν αυτή είναι μικρότερη και μέχρι ποσοστού 20% από την ποσότητα 
που κατακυρώθηκε στο όνομα αυτού. 

 
10. Σε περίπτωση που η ποσότητα των αξιοποιούμενων υλικών κατά το 

στάδιο της παραλαβής, βρεθεί επί πλέον από αυτή που κατακυρώθηκε, ο 
πλειοδότης δύναται να παραλάβει την επί πλέον ποσότητα μέχρι και ποσοστού 
+20%, καταβάλλοντας την επί πλέον αξία. 

 
 11. Η καταβολή της αξίας του αντιτίμου της επί πλέον ποσότητας πρέπει να 
γίνει από τον πλειοδότη εφ’ άπαξ και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
παραλαβή. 

 
 12. Η επιστροφή της αξίας μη παραληφθέντος υλικού που καταβλήθηκε από 
τον πλειοδότη, ενεργείται από τον Φορέα υπογραφής της σύμβασης μέσω της 
αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας του ΓΕ, μόνο αν προκύψει έλλειμμα κατά την 
παράδοση, αιτιολογούμενη κανονικά στο πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την 
παράδοση του αξιοποιούμενου υλικού. 

 
 13. Ο πλειοδότης με δική του μέριμνα, πρέπει να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη συσκευασία και τη μεταφορά του υλικού που του 
κατακυρώθηκε καθώς επίσης είναι υποχρεωμένος για τη μεταφορά τυχόν 
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σκουπιδιών (άδεια κιβώτια-παλέτες κλπ), που θα προκύψουν κατά το στάδιο της 
παραλαβής, με δικά του έξοδα. 

 
 14. Η φόρτωση και μεταφορά των αξιοποιούμενων υλικών κατά τη 
διαδικασία της παραλαβής, γίνεται αποκλειστικά με μέριμνα του πλειοδότη, με μέσα 
και προσωπικό δικό του (Ex Works) ή άλλου οικονομικού φορέα με τον οποίο ο 
πλειοδότης έχει συμβληθεί για το έργο της παραλαβής των υλικών. 

 
 15. Η φόρτωση των αξιοποιούμενων υλικών θα γίνεται μόνο τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Δεν θα γίνεται φόρτωση των υλικών κατά τις ημέρες Σάββατο, 
Κυριακή και τις επίσημες αργίες. 

 
 16. Ο πλειοδότης πριν από την παραλαβή των υλικών επικοινωνεί με την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αποστέλλει εγγράφως χρονοδιάγραμμα για τη 
παραλαβή των υλικών, στοιχεία προσωπικού αυτού ή τρίτου οικονομικού φορέα 
που πρόκειται να εμπλακεί στην μεταφορά (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατήριο κάθε ατόμου), αντίγραφο του σχετικού μεταξύ τους συμφωνητικού, 
στοιχεία των οχημάτων (φορτηγών ή ειδικών οχημάτων) που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν (τύπος, μάρκα, αριθμός κυκλοφορίας). 

 
 17. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραλαβής των αξιοποιούμενων 
υλικών, η Υπηρεσία πέραν των εμπλεκόμενων αρμοδίων οργάνων αυτής, ως αυτά 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 παρόντος άρθρου, καμία άλλη εμπλοκή δεν έχει 
σε αυτή. 

 
 18. Ο πλειοδότης των υλικών υποχρεούται να παραλαμβάνει τα 
κατακυρωμένα σε αυτόν υλικά, εντός των προθεσμιών της κατακυρωτικής διαταγής 
και των ειδικών όρων της σύμβασης. 

 
 19. Κατά την αξιοποίηση υλικών κατά τεμάχιο, σε περίπτωση που αυτά είναι 
μικρού αριθμού και όγκου, ο χρόνος παραδόσεως θα καθορίζεται ανεξάρτητα από 
τις ανωτέρω προθεσμίες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.  
 
 20. Για τις επιπλέον των κατακυρωμένων ποσότητες, τις οποίες 
υποχρεώνεται να παραλάβει ο πλειοδότης, αυτές θα πρέπει να έχουν παραληφθεί 
εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών. 

 
 21. Για την ευχερέστερη παραλαβή του υλικού από τον πλειοδότη, μπορεί να 
ενεργηθεί τεμαχισμός μόνο σε τρία (3) μέρη, δύο (2) τομές, στο χώρο αποθήκευσης 
του υλικού, ύστερα από γραπτό αίτημα αυτού, εγκρινόμενου από το Φορέα 
υπογραφής της σύμβασης. Οι εν λόγω εργασίες εκτελούνται με δαπάνες και ευθύνη 
του πλειοδότη, είναι δυνατό να ανασταλούν εφόσον επηρεάζουν το έργο της 
Υπηρεσίας ή και να αποκλεισθούν, εφόσον αυτές εγκυμονούν κινδύνους (πυρκαγιά 
κλπ). 

 
 22. Τα οχήματα (αυτοκίνητα-δίκυκλα-μηχανήματα) κατά το διδόμενο από την 
υπηρεσία χαρακτηρισμό, εκποιούνται είτε προς διάλυση είτε προς κυκλοφορία, στην 
πραγματική κατάσταση που βρίσκονται. 
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 23. Οι πλειοδότες αγοραστές υλικών, μηχανημάτων, οχημάτων κλπ  που 
εκποιούνται ως τεμάχια και υπόκεινται σε δασμό, μπορούν να προβούν σε 
τεμαχισμό αυτών, εντός των Στρατοπέδων, τηρούμενων των καθοριζομένων στην 
προηγούμενη παράγραφο και επί πλέον με προσκόμιση από τον πλειοδότη στο 
αρμόδιο ΓΕ της σχετικής άδειας του οικείου Τελωνείου, από την οποία προκύπτει 
ότι καταβλήθηκαν οι δασμοί τα τέλη κλπ. Κάθε μέριμνα για διατυπώσεις στην 
Τελωνειακή Αρχή και κάθε συναφής δαπάνη, βαρύνει αποκλειστικά τον πλειοδότη.  

 
 24. Όλα τα βαρέλια, κάδοι, μεταλλικά κιβώτια, βάσεις και παλέτες 
(υπόβαθρα), εντός των οποίων βρίσκεται το υλικό εναποθηκευμένο, δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην πώληση και δεν παραλαμβάνονται από τους αγοραστές 
εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 

 
 25. Κατά τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και της παράδοσης των 
αξιοποιούμενων υλικών, σε ότι αφορά στις επισκέψεις ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων και την είσοδο και έξοδο προσωπικού και οχημάτων του 
πλειοδότη στους χώρους εναποθήκευσης των υλικών αντίστοιχα, με μέριμνα της 
αναδόχου αρχής και της εμπλεκόμενης Μονάδας τηρούνται πιστά τα καθοριζόμενα 
στους οικείους Κανονισμούς και διαταγές Ασφαλείας της Υπηρεσίας. 

 
 26. Με το πέρας – ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης παραλαβής των 
αξιοποιούμενων υλικών, με μέριμνα της αρμόδιας Επιτροπής υποβάλλονται στον 
Φορέα υπογραφής της σύμβασης το σχετικό Πρωτόκολλο παράδοσης, τα 
ζυγολόγια και λοιπά δικαιολογητικά για την τελική εκκαθάρισή της. 

 
Άρθρο 16ο 

Λοιπές Υποχρεώσεις Πλειοδοτών 
 

1. Πλειοδότες οχημάτων (αυτοκινήτων, δίκυκλων κλπ) υποχρεώνονται, προ 
της παραλαβής των οχημάτων, να ελέγξουν τους αριθμούς πλαισίου του κινητήρα 
αυτών, σε συνεργασία με τους διαχειριστές των αποθηκών των Μονάδων, από τους 
οποίους συντάσσεται σχετική βεβαίωση η οποία αφού υπογραφεί από τον 
διαχειριστή και τον πλειοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο αυτού αποστέλλεται στο Φορέα 
υπογραφής της σύμβασης. 

 
2. Ο πλειοδότης, παραλαμβάνει από το Φορέα υπογραφής της σύμβασης 

την παραπάνω βεβαίωση με τα στοιχεία αριθμού πλαισίου και κινητήρα, για την 
υποβολή τους στο Τελωνείο. Διόρθωση του αριθμού πλαισίου και αριθμού κινητήρα 
των οχημάτων, απαγορεύεται απολύτως. 

 
3. Η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη, αν τα αξιοποιηθέντα οχήματα δεν 

είναι κατάλληλα προς κυκλοφορία. 
 
4. Ειδικότερα σε ότι αφορά για τα προς κυκλοφορία αγοραζόμενα οχήματα, 

η Υπηρεσία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη χορηγήσεως αδείας 
κυκλοφορίας από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ο πλειοδότης, στην περίπτωση 
αυτή  δεν μπορεί να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση από την Υπηρεσία, ούτε να 
απαιτήσει την αναστροφή της πωλήσεως των αξιοποιούμενων οχημάτων και των 
λοιπών υλικών. 
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5. Εφ’ όσον ο πλειοδότης, κατά παρέκκλιση των ως άνω προβλεπόμενων 
διαδικασιών και ελλείψει των απαιτούμενων πιστοποιητικών, θέσει, με δική του 
πρωτοβουλία ένα όχημα σε κυκλοφορία, καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος για 
κάθε συνέπεια από αυτή του την πράξη. 
 

6. Οι πλειοδότες αγοραστές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα, 
το οποίο τυχόν συμβεί στο προσωπικό ευθύνης τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
εργασιών μετακίνησης των αξιοποιούμενων υλικών ή τεμαχισμού ορισμένων από 
αυτά στο χώρο εναποθήκευσης τους. 

 
7. Οι πλειοδότες αγοραστές είναι προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε ζημία που 

θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις των ΕΔ, κατά τη διάρκεια παράδοσης των 
αξιοποιούμενων υλικών,  με υπαιτιότητα δική τους ή του προσωπικού ευθύνης τους 
και οφείλουν στην άμεση αποκατάσταση της με έξοδα δικά τους. 
 

Άρθρο 17ο 
Κήρυξη Πλειοδότη Εκπτώτου-Επιβαλλόμενες Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες 

 
1. Η μη τήρηση από τους πλειοδότες των συμβατικών  όρων 

προβλεπόμενων προθεσμιών των παρόντων Γενικών Όρων για την μη προσέλευση 
για υπογραφή της σύμβασης, της εκπρόθεσμης ή μη πληρωμής του αντιτίμου της 
αξίας των κατακυρωθέντων προς αξιοποίηση υλικών και της εκπρόθεσμης αρχικής 
παραλαβής του υλικού χωρίς την υποβολή εγκαίρως του αιτήματος παράτασης ή 
της λήξης του παραταθέντος χρόνου παραλαβής αντίστοιχα, συνεπάγεται την 
κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου κατόπιν γνωμοδότησης - εισήγησης αρμοδίου 
οργάνου, με απόφαση του ΓΕΕΘΑ και με ποινή παρακράτησης σε ποσοστό 100% 
επί του καταβληθέντος ποσού της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. 

 
2. Ο πλειοδότης δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 

ανάθεση ή από τη σύμβαση, εφόσον : 
 
 α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή τα προς αξιοποίηση υλικά δεν 

παραδόθηκαν στον πλειοδότη με ευθύνη της Υπηρεσίας. 
 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
3. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους, o 

πλειοδότης ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Υπηρεσίας από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 
4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το υλικό για το οποίο 

ο πρώτος πλειοδότης κηρύχθηκε έκπτωτος στον αμέσως επόμενο πλειοδότη απ’ 
ευθείας και χωρίς άλλο διαγωνισμό εφόσον η προσφορά αυτού κρίνεται 
συμφέρουσα για την Υπηρεσία. 

 
5. Η Υπηρεσία μπορεί να αποδεχθεί εκπρόθεσμη παραλαβή πλην όμως 

επιβάλλει πρόστιμα, τα οποία υπολογίζονται βάσει ορισθέντος ποσοστού επί της 
συμβεβλημένης αξίας των υλικών (ΣΑΥ) που δεν παραλήφθηκαν εμπρόθεσμα και 
καθορίζονται ως εξής: 

 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

./. 

Α-18 

 α.  Για καθυστέρηση από 1-20 ημέρες, πρόστιμο 0,5% Χ (ΣΑΥ). 
 
 β.  Για καθυστέρηση από 21-40 ημέρες, πρόστιμο 1,20% Χ (ΣΑΥ). 
 
 γ.  Για καθυστέρηση από 41-60 ημέρες, πρόστιμο 2% Χ (ΣΑΥ). 
 δ.  Για καθυστέρηση από 61-80 ημέρες, πρόστιμο 3% Χ (ΣΑΥ). 
 
 ε.  Για καθυστέρηση από 81-100 ημέρες, πρόστιμο 4% Χ (ΣΑΥ). 
 
 στ.  Μετά την παρέλευση 100 ημερών το επιβαλλόμενο πρόστιμο 

ανέρχεται σε 0,05% Χ (ΣΑΥ) για κάθε επί πλέον ημέρα. 
 

 6. Η καταβολή της αξίας των προστίμων θα γίνεται με κατάθεση με μέριμνα 
του πλειοδότη κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 14 παρόντων όρων, εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβολής τους. 

 
 7. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
 8. Ως εκπρόθεσμες ημέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες. 

 
Άρθρο 18ο 

Ανωτέρα βία 
 

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον οικονομικό φορέα, αλλά χορηγείται κατά 
την κρίση του Φορέα υπογραφής της σύμβασης παράταση των συμβατικών 
προθεσμιών παράδοσης-παραλαβής των αξιοποιούμενων υλικών εφόσον 
διαπιστωθεί υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας 
προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο 
συμβατικό χρόνο. 

 
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον πλειοδότη, ο οποίος μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας 
οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Υπηρεσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
 
 α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 

του καταστήματος ή του εργοστασίου του οικονομικού φορέα. 
 
 β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 

οικονομικού φορέα. 
 
 γ. Πλημμύρα. 
 
 δ. Σεισμός. 
 
 ε. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος στον οικονομικό φορέα 

ή τους υπεργολάβους ή τους συνεργάτες του ή βλάβη των μηχανημάτων αυτών, 
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που πιστοποιείται από αρμόδιο όργανο του Φορέα υπογραφής της σύμβασης στη 
βάση επηρεασμού εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
 στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου). 
 
 ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
 η. Τρομοκρατική Ενέργεια. 
 
 θ. Η μερική/ολική επιστράτευση ή ο πόλεμος. 
 

Άρθρο 19ο 
Ανάκληση Υλικού μετά την Κατακύρωση 

 
1. Το ΓΕΕΘΑ, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου ΓΕ, διατηρεί το δικαίωμα 

όπως αποσύρει μέρος ή ολόκληρη την ποσότητα υλικού που κατακυρώθηκε, στις 
περιπτώσεις που χρειάστηκε να καλύψει πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες που 
δημιουργήθηκαν ή υπήρχαν προ της παραλαβής του υλικού και κατά το χρονικό 
διάστημα που βρίσκεται ακόμη υπό τον έλεγχο της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. 

 
2. Στις περιπτώσεις απόσυρσης υλικού, η Στρατιωτική Υπηρεσία 

υποχρεούται να επιστρέψει μόνο το ποσό του εκπλειστηριάσματος του 
αποσυρόμενου υλικού και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό το οποίο 
εισέπραξε η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που το αποσυρόμενο υλικό είναι μέρος του 
συνόλου, τότε το αρμόδιο όργανο του Φορέα υπογραφής της σύμβασης εκτιμά την 
αξία του και επιστρέφεται το αναλογούν ποσό. Τα παραπάνω ισχύουν και σε 
περίπτωση μη ανεύρεσης του υλικού. 

 
Άρθρο 20ο 

Συμμόρφωση προς Νόμους, Απαγορεύσεις, Περιορισμούς 
 
1. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στους ηλεκτρονικούς 

πλειοδοτικούς διαγωνισμούς αξιοποιήσεων ότι είναι πιθανό να υπάρχουν νόμοι, 
κανονισμοί, Υπουργικές Αποφάσεις ή απαγορεύσεις σχετικά με την αγορά, 
εξαγωγή, μεταφορά ή μεταπώληση κλπ του προσφερόμενου προς πώληση υλικού. 

 
2. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη 

για τη συμμόρφωση προς το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο. 
 

Άρθρο 21ο  
Λοιποί Όροι 

 
1. Οι παρόντες όροι ισχύουν για όλους τους δημόσιους ηλεκτρονικούς 

πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σκοπό την αξιοποίηση των πεπαλαιωμένων, 
ακατάλληλων, άχρηστων και πλεοναζόντων υλικών και των λοιπών υλικών των ΕΔ 
που διεξάγονται από το ΓΕΕΘΑ. 

 
2. Όλοι οι όροι που περιέχονται στη Διακήρυξη πλειοδοτικού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες σ΄ αυτόν οικονομικούς 
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φορείς. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά τους και τους 
αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 

 
3. Το ΓΕΕΘΑ δια μέσου των ΓΕ μπορεί να υποχρεωθεί να γνωστοποιήσει 

ορισμένες πληροφορίες ή/και έγγραφα σχετικά με τις προσφορές στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών και δικαιωμάτων του τελευταίου ή κατά τις 
επιβαλλόμενες από τον νόμο λειτουργίες των στελεχών του ενώπιον δικαστηρίων 
κατά τη διάρκεια δικαστικών διαδικασιών ή σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή 
οργανισμό σε σχέση με την εκπλήρωση των θεσπισμένων υποχρεώσεων του, 
καθώς επίσης και σε Κυβερνητικές Αρχές άλλων χωρών για υλικά που υπόκεινται 
σε παρακολούθηση τελικού χρήστη, π.χ. Excess Defense Articles (EDA), Military 
Assistance Program (MAP) κλπ, τα οποία πρόκειται να εκποιηθούν αυτούσια ή ως 
πρώτη ύλη. Η υπογραφή σύμβασης με πλειοδότη για υλικό που υπόκειται σε 
διαδικασίες ελέγχου του Τελικού Χρήστη (End User Monitoring and Third Party 
Transfer) λαμβάνει χώρα μετά την λήψη έγκρισης από την αρμόδια Κυβερνητική 
Αρχή της Χώρας προέλευσης των υλικών. 

 
4. To προσωπικό του πλειοδότη πρέπει να είναι ασφαλισμένο κατά 

κινδύνων από ατυχήματα, με δαπάνες και με μέριμνα αυτού και η ασφάλεια πρέπει 
να καλύπτει κάθε αστική ευθύνη. 

 
5. Επίσης ο πλειοδότης ευθύνεται για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που 

τυχόν θα προξενήσει αυτός ή το Προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, οχήματα 
μηχανήματα ή υλικά των Μονάδων-Υπηρεσιών των ΕΔ, κατά τις εργασίες της 
παραλαβής. 

 
6. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του και της Ελλάδας για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών 
εξαγωγής όλων των υλικών που τυχόν θα απαιτηθούν μετά την κατακύρωση. 

 
7. Αποκλείεται στον πλειοδότη το δικαίωμα να εκχωρήσει, στο σύνολο του 

ή μερικά από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από τους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους του διαγωνισμού, την κατακυρωτική διαταγή και τη 
συναφθείσα βάσει αυτής σύμβασης σε τρίτο. 
 

Άρθρο 22ο 
Εμπιστευτικότητα 

 
1. Ο πλειοδότης, καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης οφείλει να 

τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται 
σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτέλεσης αυτής. 

 
2.  Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το κάθε φύσης προσωπικό του. Ο 

πλειοδότης δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες 
για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του 
υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε 
οποιονδήποτε άλλον τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε 
άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον πλειοδότη κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει 
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να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
3. Ο πλειοδότης 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 δε δεσμεύει 
αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

 
4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον 

πλειοδότη και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 
 

Άρθρο 23ο 
Ενστάσεις 

 
1. Στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 

ενστάσεων κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη 
διαδικασία του διαγωνισμού, δηλαδή στη νομιμότητα και κανονικότητα αυτού. 

 
2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων και μόνο από 

τους νόμιμα συμμετέχοντες, μέχρι και τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 
κοινοποίηση σε αυτούς Πρακτικών ή/και αποφάσεων που αφορούν την διενέργεια 
του διαγωνισμού. 

 
3. Επί των ενστάσεων γνωμοδοτεί η επιτροπή ενστάσεων της Υπηρεσίας 

και επί της εισήγησης αυτού εκδίδει οριστική απόφαση ο Α/ΓΕΕΘΑ. 
 
4. Η ως άνω απόφαση είναι αμετάκλητη και γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή 

από τον οικονομικό φορέα που την προκάλεσε και χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω 
άλλης αξίωσης. 

 
Άρθρο 24ο 

Λοιποί Γενικοί Όροι 
 

 1. Για την σύνταξη και παρακολούθηση των συμβάσεων εξουσιοδοτούνται 
τα όργανα των Κλάδων (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ).  
 
 2. Λοιπές υποχρεώσεις των πλειοδοτών αγοραστών όπως καθορίζονται 
στους σχετικούς Νόμους-Διατάγματα-Υπ. Αποφάσεις, άγνοια των οποίων δεν 
επιτρέπεται. 

 
 3. Σε περίπτωση που διενεργηθείς κατ’ επανάληψη ηλεκτρονικός 
πλειοδοτικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση υλικού των ΕΔ αποβαίνει άγονος, είτε 
επιχειρησιακοί λόγοι, είτε λοιποί λόγοι (Απορρήτου, Ασφαλείας, περιβαλλοντικοί 
κτλ) το επιβάλλουν, με απόφαση του ΓΕΕΘΑ δύναται η σύναψη σύμβασης, με τους 
ίδιους όρους του διενεργηθέντος διαγωνισμού πλην όμως άνευ αντιτίμου, με 
εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι πιστοποιημένες στην 
εναλλακτική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών (ελαστικά, φορητές ηλεκτρονικές 
στήλες, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ), σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
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Άρθρο 25ο 
Αποκλεισμός από Ηλεκτρονικούς Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς  

 
Ο πλειοδότης που θα κηρυχθεί έκπτωτος τρείς (3) φορές κατά τη συμμετοχή 

του σε ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, αλλά και κατά την εκτέλεση των όρων 
συναφθείσας σύμβασης για την παραλαβή ποσότητας αξιοποιούμενων υλικών των 
ΕΔ που του έχουν κατακυρωθεί, δύναται με απόφαση του ΓΕΕΘΑ, να αποκλεισθεί 
από τη συμμετοχή του σε αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία για ένα (1) έτος. Για 
το λόγο αυτό τηρείται βάση δεδομένων μέσω της εφαρμογής. 

 
 
                                                      Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ 

Ακριβές Αντίγραφο                                                  Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
  
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
«1» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
«2» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
«3» Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
 ΚΛΑΔΟΣ Γ ΄ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ) 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 29 Οκτ 21 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.608/420612/Σ.8506  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 
 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: ΓΕΕΘΑ/ΚΛΑΔΟΣ Γ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1/ ΤΜΗΜΑ Δ, Στρατόπεδο 
«ΠΑΠΑΓΟΥ», Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός Τηλέφωνο: 2106571758-
1764. 
 
  
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………………………………… υπέρ του 
  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…………… 
...............................................................................ΑΦΜ:…………………………....... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)...................................... 
...........................................................................ΑΦΜ:…………................................. 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης :] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ..............................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ..............................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................…………………………………...1  
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης, για τη συμμετοχή 
του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της 06/21 Διακήρυξης  για την 
Αξιοποίηση Υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, για τα υλικά με αύξοντα αριθμό 
……,……,.... του Παραρτήματος «Γ»  αυτής.  
 

 

                                                 
1  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης . 
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Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο το χρόνο ισχύος 
της. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 3 ημέρες 2 από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 7 των Γενικών Όρων της 
Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της3.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε4. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 

  
 
 
Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 

Ακριβές Αντίγραφο                                                  Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ 
  
 
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ

                                                 
2  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
3  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
4 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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 29 Οκτ 21 
  
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.608/420612/Σ.8506  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 
 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς:  ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) 
  
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  ……………………………………… υπέρ του 
  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)…………… 
...............................................................................ΑΦΜ:…………………………....... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)...................................... 
...........................................................................ΑΦΜ:…………................................. 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης :] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ..............................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. 
γ) (πλήρη επωνυμία) ..............................................................., ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................…………………………………...1 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης, για την καλή εκτέλεση της 
υπ αριθμ. ........ σύμβασης, σύμφωνα με την 06/21 Διακήρυξης του ΓΕΕΘΑ/Γ1. 
  

                                                 
1 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης . 
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 3 ημέρες27 από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από 
κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 3 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
  

 
 
 

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 
Ακριβές Αντίγραφο                                                  Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ 
  
 
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ

                                                 
2  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
3  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.608/420612/Σ.8506  

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
 1. Πριν την έκδοση της Κατακυρωτικής Απόφασης ενημερώνεται ο 
προσωρινός ανάδοχος για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα 
δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν είναι τα παρακάτω :  
   
  α. Γενικό Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου. 
 
  β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ. 
 

 γ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ ή άλλου αρμοδίου 
ασφαλιστικού φορέα. 
  
 2. Πλέον των παραπάνω, ανάλογα με την φύση των υλικών που πρόκειται 
να κατακυρωθούν, απαιτούνται να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που 
αναγράφονται στους Ειδικούς Όρους (Άρθρο 4 στο Παράρτημα «Β»). 
 
 

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 
Ακριβές Αντίγραφο                                                  Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ 
  
 
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



   ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 ΚΛΑΔΟΣ Γ΄ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ) 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 29 Οκτ 21 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
Φ.608/420612/Σ.8506. 
 

 

  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/21 

 
Άρθρο 1ο 

Κρατήσεις – Έξοδα 
 

Ο πλειοδότης επιβαρύνεται με έξοδα μεταφορικά, ζυγιστικά, φορτωτικά, 
εκφορτωτικά, διάλυσης, δασμούς και λοιπά έξοδα, μέχρι την οριστική παραλαβή 
των υλικών από τις Μονάδες στις οποίες βρίσκονται αποθηκευμένα. 
 

Άρθρο 2ο 
Παράδοση Αξιοποιούμενων Υλικών 

 
1. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα και 

δαπάνη του πλειοδότη. 
 
2. Καμία παράδοση υλικών δεν ενεργείται προ της υπογραφής της 

σύμβασης κατά τις διατάξεις των παρόντων άρθρων. 
 

3. Η παράδοση των υλικών ενεργείται στον τόπο εναπόθεσης των 
αξιοποιούμενων υλικών, όπως φαίνεται στο Παράρτημα «Γ», κατά το χρόνο 
παράδοσης και στη συσκευασία/κατάσταση που ήδη βρίσκονται («AS IS WHERE 
IS»), από όργανο της Υπηρεσίας - Επιτροπή Παράδοσης που συγκροτήθηκε για το 
σκοπό αυτό, παρουσία του αρμόδιου διαχειριστή της αποθήκης και του ιδίου του 
πλειοδότη ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, συντασσόμενου 
και υπογεγραμμένου σχετικού πρωτοκόλλου, από όλους τους παραπάνω 
εμπλεκομένους στη διαδικασία παράδοσης. 

 
4. Η παράδοση των υλικών ενεργείται ύστερα από ζύγιση ή μέτρηση, 

σύμφωνα με την κατακυρωτική διαταγή (κατά κιλό ή τεμάχια κ.λ.π.). 
 

5. Σε ότι αφορά στη ζύγιση των υλικών, παρουσία όλων των αναφερομένων 
στην παράγραφο 3, ενεργείται σε δημόσια ή ιδιωτική αυτόματη γεφυροπλάστιγγα, η 
ακρίβεια της οποίας είναι πιστοποιημένη, τα δε έξοδα της ζύγισης βαρύνουν τον 
πλειοδότη. Εάν ζητηθεί από την επιτροπή, η ζύγιση επαναλαμβάνεται και σε 
δεύτερη πλάστιγγα, που ορίζει η επιτροπή με έξοδα του πλειοδότη. 
 
 6. Όταν τα υλικά είναι συσκευασμένα και εκποιούνται σε μικτό βάρος, 
παραδίδονται στην ποσότητα που προέκυψε κατά την ζύγιση ή μέτρησή τους, μαζί 
με τα υλικά συσκευασίας τους. 
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 7. Ο πλειοδότης υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που θα βρεθεί 
τελικά, έστω και αν αυτή είναι μικρότερη και μέχρι ποσοστού 20% από την ποσότητα 
που κατακυρώθηκε. 
 

8. Η επιστροφή της αξίας μη παραληφθέντος υλικού που καταβλήθηκε από 
τον πλειοδότη, ενεργείται μόνο αν προκύψει μειωμένη ποσότητα κατά την 
παράδοση, αιτιολογούμενη κανονικά στο πρακτικό της επιτροπής παράδοσης. 
 
 9. Σε περίπτωση κατά την οποία η ποσότητα βρεθεί μεγαλύτερη απ’ αυτή 
που κατακυρώθηκε, ο πλειοδότης δύναται να παραλάβει αυτή μέχρι και επιπλέον 
ποσοστού 20%, καταβάλλοντος το ανάλογο αντίτιμο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 
14 των Γενικών Όρων (Παράρτημα «Α») της παρούσας διακήρυξης. 
 
 10. Η πληρωμή της αξίας της επιπλέον ποσότητας πρέπει να γίνει από τον 
πλειοδότη μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή και ύστερα από 
υποβολή του πρωτοκόλλου παράδοσης των υλικών από την επιτροπή παράδοσης 
στον φορέα παρακολούθησης της σύμβασης.  
 

11. Το αντίτιμο της αξίας τυχόν επιπλέον παραληφθείσας ποσότητας που θα 
προκύψει, καθώς επίσης και τυχόν επιστροφή αξίας μη παραληφθέντος υλικού σε 
Ευρώ (€), θα στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 
δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 
μικρότερο του πέντε. 
 

12. Ο πλειοδότης με δική του μέριμνα, πρέπει να προβαίνει σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για τη συσκευασία και τη μεταφορά του υλικού. Η Στρατιωτική 
Υπηρεσία δεν θα ενεργεί για κανένα λόγο, ως σύνδεσμος μεταξύ του πλειοδότη και 
του μεταφορέα, ούτε θα προτείνει συγκεκριμένο μεταφορέα. Η φόρτωση θα γίνεται 
μόνο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από τον 
πλειοδότη.  Δεν θα γίνεται φόρτωση των υλικών κατά τις ημέρες Σάββατο – Κυριακή 
και αργίες ή οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία το Στρατόπεδο, όπου βρίσκεται το 
υλικό, αργεί. 
 

13. Για ευχερέστερη παραλαβή του υλικού από τον πλειοδότη, μπορεί να 
ενεργηθεί τεμαχισμός/διάλυση στο χώρο αποθηκών των Μονάδων, ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου, εγκρινόμενη από τον Φορέα υπογραφής της 
σύμβασης, μετά από συνεννόηση με τη Μονάδα εντός των προθεσμιών 
παραλαβής, όπως αυτές ορίζονται στη σύμβαση, με επίβλεψη των οργάνων των 
αποθηκών και εφ’ όσον τούτο καθίσταται εφικτό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με 
δαπάνες και ευθύνη του πλειοδότη, είναι δυνατό δε να ανασταλούν κατά τον χρόνο 
που παρεμποδίζεται το έργο της Υπηρεσίας ή και να αποκλεισθούν, εφόσον αυτές 
εγκυμονούν κινδύνους (πυρκαγιά κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή ο πλειοδότης δεν 
απαλλάσσεται από τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
 
 14. Όλα τα βαρέλια, κάδοι, μεταλλικά κιβώτια, βάσεις και παλέτες (υπόβαθρα), 
εντός των οποίων βρίσκεται το υλικό εναποθηκευμένο, δεν συμπεριλαμβάνονται 
στην πώληση και δεν παραλαμβάνονται από τους πλειοδότες. 

 
 15. Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο πλειοδότης υποχρεούται να 
παραδώσει στην Υπηρεσία πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με 
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οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή. Το ανωτέρω προσωπικό θα 
εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του προσωπικού αυτού 
από την στρατιωτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του πλειοδότη και αντίστροφα θα 
εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του πλειοδότη. Στη περίπτωση που ο πλειοδότης 
απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του Ν.2910/01 (Α΄91), ότι το προσωπικό 
αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα. 

 
Άρθρο 3ο 

Λοιπές Υποχρεώσεις Πλειοδοτών 
 

1. Οι πλειοδότες είναι προσωπικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα, το οποίο 
ήθελε τυχόν συμβεί στο προσωπικό τους το ασχολούμενο με τον τεμαχισμό και 
διακίνηση των υλικών γενικώς, το οποίο πρέπει απαραίτητα να είναι ασφαλισμένο 
σύμφωνα με το νόμο. 

 
2. Οι πλειοδότες υποχρεούνται να δηλώσουν στην αρμόδια Διεύθυνση  των 

Γενικών Επιτελείων κάθε αλλαγή διεύθυνσης με πλήρη στοιχεία. 
 
3. Οι πλειοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του ΑΝ 

376/1936 (Α΄546) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6,  και 14. 

Άρθρο 4ο 
Λοιποί Ειδικοί Όροι 

 
 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, όπου τα προς αξιοποίηση υλικά το 
απαιτούν, πρέπει να γνωρίζουν και να προσκομίζουν υποχρεωτικά τις 
προβλεπόμενες και απαιτούμενες κατά περίπτωση Άδειες (είτε για τη συλλογή και 
μεταφορά είτε για την επεξεργασία των υλικών) και τα παραστατικά – δικαιολογητικά 
που πιστοποιούν τα εχέγγυα του πλειοδότη, καθώς επίσης και Βεβαίωση ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Ενδεικτικά 
αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις κάτωθι κατηγορίες υλικών, για 
τα οποία σε κάθε περίπτωση υπερισχύει οποιαδήποτε νεότερη νομοθεσία υφίσταται 
κατά την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης: 
 
  α. Για στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα, οι υποψήφιοι πλειοδότες 
πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στα παρακάτω 
νομοθετήματα: ΚΥΑ 13588/725/2006 (Β΄ 383), Ν.4014/2011 (Α΄ 209), Ν.3982/2011 
(Α΄ 143), η με αρ.πρ.οικ.:129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιος, Ν.4819/2021 (Α΄ 129),  
και Ν.4685/2020 (Α΄ 92). 
 
   (1) Ειδικότερα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ : 
 
    (α) Εγγραφή και καταχώρηση στο ΗΜΑ για εργασίες 
συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, 
συμφώνως του άρθρου 53 του Ν.4819/2021. 
 
    (β) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) 
ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και υπόκειται σε έγκριση ή 
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γνωστοποίηση λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν.4442/2016 (Α’ 230) όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 52 του Ν.4819/2021. 
 
   (2) Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών 
συλλογής – μεταφοράς είναι ο συλλέκτης-μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο, στο οποίο να αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και 
η επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, 
ύψους κατ’ ελάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το 
άρθρο 52 του ν. 4819/2021.  
 
  β. Για Διαχείριση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 
 
   (1) Τα οχήματα που Στρατιωτική Υπηρεσία πρόκειται να τα 
απορρίψει με συνολικό βάρος μέχρι 3,5 τον, εμπίπτουν στη νομοθεσία περί 
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων σύμφωνα με το ΠΔ 
116/2004 (Α΄ 81) και για αυτά απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό είναι η υποβολή στην επιτροπή από τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες 
των παρακάτω: 
 
    (α) Σε περίπτωση επιχείρησης Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας ΟΤΚΖ (διαλυτήριο) αντίγραφο της εν ισχύ σύμβασης με την ΕΔΟΕ 
(Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) ή αντίστοιχη βεβαίωση της ΕΔΟΕ, ότι 
είναι σε ισχύ η συνεργασία τους. 
 
    (β) Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά όχι από 
επιχείρηση Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΟΤΚΖ (διαλυτήριο), αλλά κάποιος τρίτος 
συνεργάτης τους (συλλογέας – μεταφορέας) οφείλει να προσκομίσει, όπως η άδεια 
του ορίζει: 
 
     1/ Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με το κέντρο 
επεξεργασίας ΟΤΚΖ, στο οποίο θα μεταφέρει τα προς καταστροφή ΟΤΚΖ. 
 
     2/ Απαραίτητες προϋποθέσεις  μεταφοράς Αποβλήτων 
σύμφωνα με την παρακάτω νομοθεσία: 
 
 α/ ΠΔ 116/5-3-2004 (Α΄ 81)  
 β/ ΕΓΚ129043/4345/8-7-2011/ΥΠΕΚΑ/ΓΔ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 γ/ Ν. 4819/2021 (Α΄ 129) 
             
     3/ Αποδεικτικό – Βεβαίωση εν ισχύ συνεργασίας με την 
ΕΔΟΕ. 
 
   (2) Για τα οχήματα, τα οποία πρόκειται να απορριφθούν από τη 
Στρατιωτική Υπηρεσία και έχουν συνολικό βάρος άνω των 3,5 τον., για τα οποία δεν 
υφίσταται αντίστοιχο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η υποβολή στην επιτροπή από 
τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες τα παρακάτω: 
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    (α) Άδεια λειτουργίας από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί αδειοδότησης (Ν. 3982/2011). 
 
    (β) Εφόσον το διαλυτήριο σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 
(Β΄ 21) κατηγοριοποιείται ως κατηγορία Α2 (Ομάδα 9η α/α 226) απαιτείται 
προσκόμιση αντίστοιχης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ). 
 
    (γ) Εφόσον το διαλυτήριο σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 
(Β΄ 21) κατηγοριοποιείται ως κατηγορία Β’ (Ομάδα 9η α/α 226) οι αντίστοιχες 
προκαταρκτικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) ενσωματώνονται στην άδεια 
λειτουργίας οπότε δεν απαιτείται προσκόμιση ξεχωριστή απόφασης 
περιβαλλοντικών όρων. 
 
    (δ) Απαραίτητες άδειες μεταφοράς στερεών αποβλήτων 
σύμφωνα με τις: 
 
     1/ ΕΓΚ129043/4345/8-7-11/ΥΠΕΚΑ/ΓΔ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
     2/ Ν. 4819/2021 (Α΄ 129) 
 
  γ. Για τα απόβλητα λιπαντικά έλαια ισχύουν τα αναγραφόμενα στην 
Προσθήκη «1/Β» του παρόντος. 
 
 2. Οι πλειοδότες δεσμεύονται να ανανεώσουν έγκαιρα τις παραπάνω 
άδειες, σε περίπτωση που αυτές λήγουν νωρίτερα από την ημερομηνία υπογραφής 
των Συμβάσεων και να προσκομίσουν τις ισχύουσες κατά την υπογραφής τους. 
Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανανέωση των παραπάνω αδειών σε 
περίπτωση που αυτές λήγουν κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. 
 

Άρθρο 5ο 
Λοιποί Όροι 

 
 1. Η κατάθεση–καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου της αξίας των 
κατακυρωθέντων πλέον αξιοποιούμενων υλικών και τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ, 
γίνεται με μέριμνα του πλειοδότη, εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
 
 2. Οι πλειοδότες δεν μπορούν να ζητήσουν μείωση του τιμήματος ή 
εξαίρεση, διαλογή ή εγκατάλειψη αζημίως ορισμένων υλικών με την αιτιολογία ότι  
έλαβαν χώρα αλλαγές ή αλλοιώσεις αυτών  από τον διαγωνισμό μέχρι της 
παραδόσεώς τους. 
 
 3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των ΝΔ 721/70, του Ν.4494/17 και του  
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Γενικού Κανονισμού για την Αξιοποίηση Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων του 
ΥΠΕΘΑ (Β´ 3760/7 Σεπ 20). 
 
 

                                                      Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                                  Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
  
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
«1» Λοιποί Ειδικοί Όροι για Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ)
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 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
 ΚΛΑΔΟΣ Γ ΄ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ) 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 29 Οκτ 21 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
Φ.608/420612/Σ.8506  

 
 ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ (ΑΛΕ) 
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο Αξιολόγησης 

 
 1. Αφορά στην αξιοποίηση των συγκεντρωμένων Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων (ΑΛΕ) της ΠΑ που βρίσκονται αποθηκευμένα σε διάφορες Μονάδες του Ν. 
Βοιωτίας, του Ν. Ευβοίας, του Ν. Μαγνησίας, του Ν. Λαρίσης, του Ν. Φθιώτιδος και 
του Ν. Θεσσαλονίκης όπως αυτές εμφανίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Δ» της 
παρούσας Διακήρυξης. 
 
 2. Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) νοούνται όλα τα έλαια που προέρχονται 
από Προωστήριες Μηχανές, βοηθητικά μηχανήματα και υδραυλικά συστήματα 
συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται 
από Ιπτάμενα Μέσα, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις, και 
συγκεκριμένα οι κωδικοί 13 01 ( απόβλητα υδραυλικών ελαίων), 13 02 (απόβλητα 
έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης), 13 03 (απόβλητα έλαια μόνωσης 
και μεταφοράς θερμότητας), 13 05 (περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού), 13 08 
(απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως) σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ). Τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ) δύναται να 
έχουν περιεκτικότητα σε νερό ή άλλες ουσίες σε ποσοστό 10%. 

 
Άρθρο 2 

Σχετικά Έγγραφα-Βοηθήματα 
 

 1. Για τη συλλογή, διαχείριση και τελική διάθεση των Αποβλήτων Λιπαντικών 
Ελαίων (ΑΛΕ) λαμβάνεται υπόψη η κάτωθι σχετική νομοθεσία: 
 
  α. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως ισχύει. 
 
  β. Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000 για 
αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων 
αποβλήτων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα. 
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  γ. Ν.1650/1986 (Α΄ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (πλην 
των άρθρων 12 &13 συμφώνως του Ν.4819/2021). 
 
  δ. Ν.4819/2021  (Α΄129) άρθρο 66, «Επιβολή της εφαρμογής και 
κυρώσεις Άρθρο 36 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 
26 του άρθρου 1 της Οδηγίας ΕΕ 2018/851)». 
 
  ε. Ν.Δ. 721/1970 (Α΄ 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων». 
 
  στ. Π.Δ. 82/2004 «Αντικατάσταση της 980/12/2001/1996 ΚΥΑ 
‘Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων 
(Β΄ 40) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Απόβλητων 
Λιπαντικών Ελαίων» (Α΄ 64). 
 
  ζ. Η.Π. 13588/725/2006 (Β΄ 383) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα, 
όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα του Συμβουλίου 
της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997  (Β΄604) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων». 
 
  η. Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 «Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 
13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κλπ (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 (παρ. 1) της Οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 
1991» (Β΄ 791). 
 
  θ. Ν.4819/2021 (Α΄129), περί «Έγκρισης Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), σύμφωνα με το άρθρο 55. 
 
  ι. Υ.Α. οικ.Γ5/48222/2474/2019 (Β΄ 2755) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 
2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής».  
 

 ια. Ευρωπαϊκός Κατάλογος  Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το 
Παράρτημα της Απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 
2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ, 2001/573/ΕΚ και 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής ΕΚ και 
ΕΕ. 
 

 ιβ. Ν.3850/2010 «Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (Α΄ 84). 

 
  ιγ. Π.Δ. 17/1996 «Μέτρα για βελτίωση ασφάλειας και υγείας 
εργαζομένων σύμφωνα με οδηγίες της ΕΟΚ» (Α΄ 11) και Π.Δ. 338/2001 «Προστασία 
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της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους 
οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες» (Α΄ 227). 

 
  ιδ. Γενικός Κανονισμός Αξιοποίησης Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Β΄ 3760/7 Σεπ 20). 
 

 ιε. Εκδιδόμενες από την Ε.Ε. σχετικές οδηγίες επί του θέματος. 
 

Άρθρο 3 
Παράδοση-Παραλαβή Αξιοποιούμενων Υλικών 

 
 Υπηρεσίες παράδοσης-παραλαβής Απoβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) της 
ΠΑ ορίζονται Μονάδες της σε περιοχές του του Ν. Βοιωτίας (Τανάγρα, Αντίκυρα, 
Αλίαρτος), του Ν. Ευβοίας (Αυλίδα), του Ν. Μαγνησίας (Βόλος), του Ν. Λαρίσης 
(Κουτσόχερο, Ελευθέριο), του Ν. Φθιώτιδος (Μόδι, Ράχες) και του Ν. Θεσσαλονίκης 
(Σέδες, Μίκρα, Χορτιάτης), όπως αυτές εμφανίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Δ» 
της παρούσας Διακήρυξης. Η παραλαβή των Απoβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 
θα γίνεται από δεξαμενές και βαρέλια εντός των Μονάδων της ΠΑ των ανωτέρω 
περιοχών. 

 
Άρθρο 4 

Πιστοποιητικά Συμμετοχής 
 
 1. Πέρα από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους Γενικούς ‘Όρους 
της Διακήρυξης για τα Απόβλητα Έλαια (ΑΛΕ), οι υποψήφιοι πλειοδότες πρέπει να 
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας 
του άρθρου 2 και συγκεκριμένα να δηλώνουν ότι κατέχουν/διαθέτουν και δύναται να 
προσκομίσουν άμεσα: 
 
  α. Άδεια για την συλλογή, μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε 
πανελλαδικό επίπεδο,  συμφώνως του άρθρο 52 του Ν.4819/2021 (Α΄129). 
 
  β. Άδεια αυτοκινούμενων οχημάτων ή/και φορτηγίδων λυμάτων για την 
εργασία συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων. 

 
  γ. Κατάλληλες αντλίες επί των οχημάτων/φορτηγίδων αλλά και 
ανεξάρτητες, καθώς επίσης και μάνικες ικανού μήκους με συνδέσμους ασφαλείας, 
για την άντληση και απομάκρυνση των καταλοίπων από οποιοδήποτε βάθος 
απαιτηθεί. 

 
 δ. Τον απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την 

αποφυγή/αντιμετώπιση τυχόν ρύπανσης του περιβάλλοντος που θα προκληθεί 
κατά την εργασία συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των αποβλήτων. 

 
 ε. Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) και άδεια λειτουργίας 

σύμφωνα με άρθρα 7 & 8 της Υ.Α. Αριθ. 3231.8/1/89 (Β΄ 573). 
 
 στ. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης και καταχώρισης της 

δραστηριότητας/εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), που 
τηρείται στο ΥΠΕΝ , σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4819/2021. 
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 ζ  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπες 

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) και υπόκειται σε έγκριση ή γνωστοποίηση 
λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν.4442/2016 (Α’ 230) όπως καθορίζεται στο άρθρο 52 
του Ν.4819/2021. 

 
 η. Άδεια Λειτουργίας από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή, που να 

περιλαμβάνει –εκτός από τα απαραίτητα στοιχεία της οικείας νομοθεσίας- όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία της επιχείρησης, τις εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων 
και τους κωδικούς αποβλήτων σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 
(ΕΚΑ), που υπόκεινται στις προηγούμενες εργασίες, εφόσον τα απόβλητα τύχουν 
επεξεργασίας εντός της χώρας.    

 
 2. Επιπρόσθετα από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στους Γενικούς 
‘Όρους της Διακήρυξης, για τα Απόβλητα Λιπαντικά Έλαια (ΑΛΕ), οι υποψήφιοι να 
προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας 
του ανωτέρω άρθρου 2 και συγκεκριμένα να δηλώνουν ότι κατέχουν/διαθέτουν και 
δύναται να προσκομίσουν άμεσα: 

 
  α. Άδεια για την συλλογή, μεταφορά Αποβλήτων Ελαίων (ΑΕ) σε 
πανελλαδικό επίπεδο που εκδίδεται από το ΥΠΕΝ και σύμβαση με Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων. 
 
  β. Άδεια αυτοκινούμενων οχημάτων ή/και φορτηγίδων λυμάτων για την 
εργασία συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης αποβλήτων. 
 
  γ. Κατάλληλες αντλίες επί των οχημάτων αλλά και ανεξάρτητες, καθώς 
επίσης και μάνικες ικανού μήκους με συνδέσμους ασφαλείας, για την άντληση και 
απομάκρυνση των αποβλήτων. 

 
  δ. Τον απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνογνωσία για την 
αποφυγή/αντιμετώπιση τυχόν ρύπανσης του περιβάλλοντος που θα προκληθεί 
κατά την εργασία συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των αποβλήτων. 
 
  ε. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης και καταχώρισης της 
δραστηριότητας /εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), που 
τηρείται στο ΥΠΕΝ , σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4819/2021 (Α΄129).  

 
Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις Προσωρινού Αναδόχου-Πλειοδότη 
 
 1. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει την τελική διαχείριση όλων των καταλοίπων 
που θα προκύψουν κατά τη φάση συλλογής και μεταφοράς από τα σημεία συλλογής 
μέχρι τον τόπο τελικής διάθεσης.  
 
 2. Σε περίπτωση μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στο εσωτερικό της 
χώρας ο πλειοδότης υποχρεούται στην έκδοση εγγράφων αναγνώρισης  (μπορεί να 
υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή) ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ» του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ.1013/2006 και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4819/2021 (Α΄129). Στην 
περίπτωση των Λιπαντικών Ελαίων ο πλειοδότης υποχρεούται στην έκδοση 
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Εντύπου αναγνώρισης Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (σύμφωνα με το άρθρο 5Δ 
του ΠΔ 82/2004 (Α΄64/2-3-04). 
 

3. Εφόσον τα απόβλητα πρόκειται να εξαχθούν, ο Πλειοδότης υποχρεούται 
στην έκδοση έγγραφης συγκατάθεσης για την εξαγωγή αποβλήτων, που εκδίδεται 
από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την ΚΥΑ. Η.Π. 13588/725/28-3-
2006, όπως ισχύει 

 
 4. Ο πλειοδότης υποχρεούται να αποκαταστήσει με δική του ευθύνη και 
έξοδα οποιαδήποτε βλάβη που τυχόν προκαλέσει στις εγκαταστάσεις από τις 
οποίες θα παραλαμβάνει τα κατάλοιπα, καθώς και τυχόν ρύπανση του 
περιβάλλοντος που θα προκληθεί κατά την παραλαβή τους.   
 
 5. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής και ανάλυσης δειγμάτων 
σε περίπτωση που ζητήσει διενέργεια δειγματοληψίας πριν προβεί στη συλλογή και 
μεταφορά των καταλοίπων ΑΛΕ.  
 
 6. Με την κοινοποίηση της απόφασης προσωρινών αναδόχων, ο ανάδοχος 
θα πρέπει επίσης, να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

 
 α. Την άδεια συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων ή και 

αποβλήτων ελαίων που έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΝ. 
 
 β. Επικυρωμένα αντίγραφα των συμβάσεων, επίσημα μεταφρασμένα 

στην ελληνική γλώσσα, που έχει συνάψει με τους τελικούς αποδέκτες των 
Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

 
 γ. Επικυρωμένο Αντίγραφο Σύμβασης Συνεργασίας με το αντίστοιχο 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΝ.ΔΙΑ.Α.Λ.Ε.Α.Ε), σε περίπτωση  που 
αποτελεί ταυτόχρονα παραγωγό ή εισαγωγέα ή συλλέκτη των εν λόγω υλικών. 

 
 δ. Επικυρωμένο Αντίγραφο σύμβασης σε ισχύ με ασφαλιστική εταιρεία, 

για ασφάλιση αστικής ευθύνης και κάλυψης ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον, 
σε ενδεχόμενο ατύχημα. Η ασφάλιση να καλύπτει τη συλλογή και μεταφορά των 
καταλοίπων/ΑΛΕ, για το σύνολο της περιοχής εντός της οποίας δραστηριοποιείται. 

 
 7. Μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
ο πλειοδότης πρέπει να ενημερώσει με σχετικό έγγραφο τον φορέα υπογραφής της 
σύμβασης για το ποια ακριβώς είδη Επικίνδυνων Αποβλήτων πρόκειται να 
απομακρυνθούν εκτός Ελλάδας προς διαχείριση και ποια θα παραμείνουν εντός της 
χώρας για επεξεργασία. 
 
 8. Μετά την τελική επεξεργασία (ανάκτηση/διάθεση) των αποβλήτων 
θέματος, ο πλειοδότης πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά, επίσημα 
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, από τους τελικούς διαχειριστές των 
Επικίνδυνων Αποβλήτων για την περάτωση του έργου. 
 
 9. Για τη σήμανση και συσκευασία των αποβλήτων ελαίων εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.4819/2021 ενώ για τη 
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διασυνοριακή μεταφορά αυτών ακολουθούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 
1013/2006, συμφώνως του άρθρου 47 του Ν.4819/2021. 
 
 10. Η εκτέλεση όλων των εργασιών θα γίνεται με κύριο γνώμονα την ασφάλεια 
του προσωπικού, του υλικού των εγκαταστάσεων αλλά και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
 
 11. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα 
ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, 
τελών κλπ και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση στον χρόνο 
παραλαβής των καταλοίπων. 
 

Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Φασούλας 
Ακριβές Αντίγραφο                                                  Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ 
  
 
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ 
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                                      ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
                                      ΚΛΑΔΟΣ Γ´ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 
                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ) 
                                      ΤΜΗΜΑ Δ ´ 
                                      29 Οκτ 21   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.608/420612/Σ.8506 
     

        

                ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/21 
 

 

                     

Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  
 

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

1 469 ΠΟΕ  
ΗΛΕΚΤΡΟ-

NΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΒΟΛΗΣ - 

ΠΟΕ ΚΛΩΒΟΙ  
S-144 

12 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.300 20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΓΕΣ 

2 487 ΠΟΕ 
ΣΤΟΛΕΣ 

ΡΒΧΠ 

4.838 ΤΕΜΑΧΙΟ 1.000 20 ΥΛΙΚΑ 
ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-
ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ-
ΣΤΡΑΤΟΠΑΙ-

ΔΕΙΑΣ 

ΑΧΑΡΝΑΙ ΓΕΣ 

3 524 ΠΟΕ ΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΣ 

36 ΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 100 ΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΟΣ ΕΞΟ-
ΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΑΓ.ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΟΙ 

ΓΕΣ 

4 566 ΠΟΕ ΤΡΟ-
ΧΟΦΟΡΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

5 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 50 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 
 

ΚΟΖΑΝΗ ΓΕΣ 
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        A/A ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 
 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ  
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

5 585 ΠΟΕ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΟΥ 

2 ΤΕΜΑΧΙΟ 10.000 200 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΣ 

6 624 ΠΟΕ ΟΧΗ-
ΜΑΤΑ ΜΗ-

ΧΑΝΗΜΑΤΑ 

11 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000 100 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΓΕΣ 

7 644 ΠΟΕ  
ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΚΛΩΒΟΙ 

5 ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000 100 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΔΡΕΠΑΝΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΓΕΣ 

8 647 ΠΟΕ ΚΡΑΝΗ 
KEVLAR 

788 ΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 100 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΧΑΡΝΑΙ ΓΕΣ 

9 684 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ 
ΡΥΜΟΥΛΚΑ 

24 ΤΕΜΑΧΙΟ 10.500 200 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΕΣ 

10 744 ΠΟΕ ΥΓΕΙΟ-
ΝΟΜΙΚΑ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-

ΤΑ 

5.987 TEMAXIO 4.000 50 ΥΛΙΚΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-

ΚΟΥ 

ΤΑΥΡΟΣ ΓΕΣ 

11 1024 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ - 

ΚΛΩΒΟΙ- 
ΠΛΑΤΦΟΡ-

ΜΕΣ 

2 ΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 100 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΓΕΣ 
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Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  
 

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

12 1344 ΑΧΡΗΣΤΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-

ΚΑ ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΑ-ΜΗΧΑ-

ΝΗΜΑΤΑ 

214 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.000 100 ΥΛΙΚΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-

ΚΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ 

ΓΕΣ 

13 1364 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

-Ρ/Μ 

3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.500 100 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΚΟΥΦΟ-
ΒΟΥΝΟ - 
ΛΑΓΟΣ - 

ΚΑΒΗΣΟΣ 
ΕΒΡΟΥ 

ΓΕΣ 

14 1464 ΠΟΕ 
ΠΑΛΑΙΟΣΙ-

ΔΗΡΟΣ 

2.662 ΚΙΛΟ 450 10 ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΛΕΣ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
(ΣΠΑΡΤΗ) 

ΓΕΣ 

15 1544 ΠΟΕ 
ΦΟΡΕΑΣ 20-
40 ΤΟΝΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΥΠΩΝ 

1 TEMAXIO 3.000 100 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΚΑΒΥΛΗ 
ΟΡΕΣΤΙΑ-

ΔΑΣ EΒΡΟΥ 

ΓΕΣ 

16 1664 ΠΟΕ ΥΛΙΚΑ 
ΔΒ-ΟΠΤΙΚΑ-

Η/Ζ 

123 TEMAXIO 1.300 20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΣ 

17 1665 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ – 

ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

13 ΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 100 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΣ 

18 1685 ΠΟΕ 
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

3 ΤΕΜΑΧΙΟ 3.000 50 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗΜΑ-
ΤΑ-ΡΥΜΟΥΛ-

ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΣ 
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Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 
 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ  
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

19 1686 ΠΟΕ ΚΥΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

28 ΤΕΜΑΧΙΟ 300 20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΣ 

20 1687 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ – 

ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

15 ΤΕΜΑΧΙΟ 5.000 100 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΣ 

21 1747 ΠΟΕ 
ΑΧΡΗΣΤΑ & 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ
ΚΑ ΥΛΙΚΑ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

255 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.500 100 ΥΛΙΚΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟ-

ΜΙΚΟΥ 

ΒΑΝΙΑΝΟ 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΓΕΣ 

22 1864 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

17 ΤΕΜΑΧΙΟ 13.600 100 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΕΑ 

23 1865 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

5 ΤΕΜΑΧΙΟ 750 10 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΕΑ 

                                                                                                  
 
 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

 

./. 

                                                                                                      Γ-5 
 

Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 
 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ  
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

24 1866 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

14 ΤΕΜΑΧΙΟ 11.200 80 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΑΡΑΞΟΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΕΑ 

25 1867 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

21 ΤΕΜΑΧΙΟ 3.150 20 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΑΡΑΞΟΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 

ΗΛΕΙΑΣ 

ΓΕΑ 

26 1868 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

17 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.550 15 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΤΑΝΑΓΡΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
ΑΥΛΙΔΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΓΕΑ 

27 1869 ΣΙΔΗΡΟΣ 60.000 ΚΙΛΟ 9.600 70 ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΛΕΣ 

ΑΚΤΙΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑ-

ΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΓΕΑ 

28 1870 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ 

35.125 KIΛΟ 4.215 30 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑ 
ΚΟΥΤΣΟ-
ΧΕΡΟ - 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΓΕΑ 

29 1871 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

12 ΤΕΜΑΧΙΟ 9.600 60 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΤΑΝΑΓΡΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΓΕΑ 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

 

./. 

                                                                                                 
                                                                                                 Γ-6 
 

Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  
 

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ  
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

30 1872 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ 

13.770 ΚΙΛΟ 1.652 10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ 

ΣΕΔΕΣ-  
ΜΙΚΡΑ- 

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗΣ 

ΓΕΑ 

31 1875 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

34 ΤΕΜΑΧΙΟ 27.200 150 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
ΛΑΡΙΣΑ 

ΓΕΑ 

32 1876 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ 

16.801 ΚΙΛΟ 2.016 10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ 

ΤΑΝΑΓΡΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
ΑΥΛΙΔΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
ΑΛΙΑΡΤΟΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
ΜΟΔΙ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

ΡΑΧΕΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 

ΓΕΑ 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

 

./. 

 

                                                                                               Γ-7 

 

Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  
 

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ  
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

33 1877 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

5 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.000 30 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΣΕΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗΣ 

ΓΕΑ 

34 1878 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

19 ΤΕΜΑΧΙΟ 2.850 15 ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΣΕΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗΣ 
 

ΜΙΚΡΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟ-

ΝΙΚΗΣ 

ΓΕΑ 

35 1884 ΠΟΕ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥ-

ΤΕΣ 

80.000 KIΛΟ 56.000 300 ΠΟΕ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥ-

ΤΕΣ 

ΞΑΝΘΗ ΓΕΣ 

36 1885 ΠΟΕ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥ-

ΤΕΣ 

45.000 ΚΙΛΟ 31.500 300 ΠΟΕ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥ-

ΤΕΣ 

ΛΑΡΙΣΑ ΓΕΣ 

37 1886 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

43 ΤΕΜΑΧΙΟ 34.400 250 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

 

ΑΡΑΞΟΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΕΑ 

38 1887 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

46 ΤΕΜΑΧΙΟ 6.900 40 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΑΡΑΞΟΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΓΕΑ 

  

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

 

./. 

                                                                                                Γ-8 
 

Α/Α ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ  
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΕ €  

«ΒΗΜΑ» 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΕ € 

ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗ  
ΥΛΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ 

39 1904 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ 

3,5Τ 

29 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.350 25 ΟΧΗΜΑΤΑ -
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΛΑΡΙΣΑ 
 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΓΕΑ 

40 1924 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ 

3 ΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 100 ΟΧΗΜΑΤΑ –
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ 

ΓΕΣ 

41 1925 ΠΟΕ 
ΟΧΗΜΑΤΑ - 

Ρ/Μ 

4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4.500 100 ΟΧΗΜΑΤΑ –
ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΑ-
ΡΥΜΟΥΛ-
ΚΟΥΜΕΝΑ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑ-
ΝΟΣ 

ΓΕΣ 

42 1944 ΠΟΕ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΩΤΡΑ 

155.852 ΚΙΛΟ 1.500 10 ΠΟΕ 
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΠΙΣΩΤΡΑ 

ΞΑΝΘΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 

ΒΟΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΥΠΟΛΗ 
ΕΒΡΟΥ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ-
ΧΟ ΕΒΡΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗ 

ΓΕΣ 

                                                                                                                         Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                                                            Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
  
    Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
    Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ 

 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

 

./. 

     
  

              ΚΛΑΔΟΣ Γ ´(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)   
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΜ)   
              ΤΜΗΜΑ Δ ´   
              29 Οκτ 21   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Φ.608/420612/Σ.8506   
 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ    
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/21 

 
 

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
NUTS 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΟ ΜΜ-ΕΕ 

ΑΡΑΞΟΥ 

ΓΕΑ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
3,5Τ 

 
ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ 3,5Τ 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΜ-ΕΕ 
ΑΡΑΞΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

 
 
 

EL632 
 
 
 
 

2693-051365  
2693-055040 
2693-055700 

 

2 1ο ΤΥΛ ΓΕΣ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΑ 

ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΚΛΩΒΟΙ- 
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 

ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - Ρ/Μ 
ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ EL305 210-8194021 

3 116 ΠΜ ΓΕΑ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
3,5Τ 

 
ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ 3,5Τ 
 

116 ΠΜ-ΑΡΑΞΟΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

 
116 ΠΜ-ΑΡΑΞΟΣ 

ΑΧΑΪΑΣ 
117 ΠΜ-ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 

ΗΛΕΙΑΣ 

EL632 
 
 

EL632 
 

EL633 

2693-055700 
2693-055040 

  
2693-055700 
2693-055040 
2623-065053 
2623-065700 

   

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

 

./. 

                                                                                                      Δ-2                                                                 
 

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
NUTS 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

4 3ο ΤΥΛ ΓΕΣ ΠΟΕ  
ΗΛΕΚΤΡΟNΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΒΟΛΗΣ - ΠΟΕ ΚΛΩΒΟΙ  

S-144 

ΑΧΑΡΝΑΙ EL305 210-8194080 

5 ΚΕΑ ΓΕΑ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
3,5Τ 

ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 3,5Τ 

 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ EL306 210-5502270 
210-5502240 

6 ΤΥΛΠ/ΔΥΒ ΓΕΣ ΠΟΕ ΣΤΟΛΕΣ ΡΒΧΠ 
ΠΟΕ ΚΡΑΝΗ KEVLAR 

 

ΑΧΑΡΝΑΙ EL305 210-2404866 

7 382 ΛΕΣ 
(ΥΠ) 

ΓΕΣ ΠΟΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ - 

ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 
ΠΟΕ  

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΛΩΒΟΙ 

ΚΟΖΑΝΗ 
 
 
 

ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

EL531 
 
 
 
 

2461-061343 
 
 
 
 

8 384 ΛΕΣ 
(ΥΠ) 

ΓΕΣ ΠΟΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΠΟΕ ΥΛΙΚΑ ΔΒ-ΟΠΤΙΚΑ-
Η/Ζ 

ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ- 
ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 

ΠΟΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ 
ΠΟΕ ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 
ΠΟΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

 

ΛΑΡΙΣΑ EL612 2410-993626 

9 301 ΕΒ ΓΕΣ ΠΟΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ EL302 210-2611731 

ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ



 

 

./. 

                                                                                                       Δ-3 
 

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
NUTS 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

10 8ο ΤΥΠ ΓΕΣ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗ-
ΜΑΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ EL543 2651-086796 

11 441 ΑΒΥΥ ΓΕΣ ΠΟΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

ΤΑΥΡΟΣ EL304 210-3461494    
(ΕΣΩΤ. 111) 

12 442 ΠΑΥΥ ΓΕΣ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ – 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ EL522 2310-381471 

13 ΣΤΡ. 
ΑΣΔΥΣ 

‘’ΘΗΣΕΑΣ’’ 

ΓΕΣ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ -Ρ/Μ 

 
 
 
 

ΠΟΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ 
 

50 ΤΥΠ-
ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ 
 30 ΤΥΠ-ΛΑΓΟΣ  

31 ΤΥΠ-ΚΑΒΗΣΟΣ 
ΕΒΡΟΥ 

 
650 ΠΑΥΠ-ΞΑΝΘΗ 

652 ΠΑΥΠ-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

384 ΛΕΣ (304 ΠΕΒ)-
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ ΒΟΛΟΥ 

12 ΤΥΠ-ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ 

16 ΤΥΠ-ΔΙΔΥΜΟ-
ΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ 

382 ΛΕΣ-ΚΟΖΑΝΗ 
 

EL511 
 
 
 
 
 

EL-512 
EL-522 

 
EL-613 

 
EL-511 

 
EL-511 

 
EL-531 

2253-026771  
(ΕΣΩΤ. 1143) 
2553-021276 
2551-084005 

 
 

2541-093704 
2310-576250 

 
2410-993626 

 
2553-046262 

 
2553-046262 

 
2461-061343 

14 ΚΕΕΜ ΓΕΣ ΠΟΕ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 

 

EL653 2731-035380 
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                                                                                                    Δ-4 
 

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
NUTS 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

15 650 ΠΑΥΠ ΓΕΣ ΠΟΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΒΑΝΙΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ  EL522 2541-093704 

16 440 ΠΑΥΥ ΓΕΣ ΠΟΕ ΑΧΡΗΣΤΑ & 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ΒΑΝΙΑΝΟ ΞΑΝΘΗΣ EL512 2541-036301 

17 114 ΠΜ ΓΕΑ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 3,5Τ 

 
 
 
 

ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
3,5Τ 

 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΛΑΙΑ 
 
 

114 ΠΜ-ΤΑΝΑΓΡΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

204 ΜΓΑΠ-ΑΥΛΙΔΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

 
 

114 ΠΜ-ΤΑΝΑΓΡΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
114-ΠΜ-ΤΑΝΑΓΡΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
204 ΜΓΑΠ-ΑΥΛΙΔΑ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΒΚ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ-

ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

ΜΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 
ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

 
ΜΚ ΜΟΔΙΟΥ-ΜΟΔΙ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

ΜΚ ΡΑΧΩΝ-ΡΑΧΕΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

EL641 
 

EL642 
 
 
 

EL641 
 
 

EL641 
 

EL642 
 

EL641 
 
 

EL641 
 
 

EL644 
 
 

EL644 
 
 

2262-045040 
2262-045700 
2262-045040 
2221-032036 

(5710) 
 

2262-045040 
2262-045700 

 
2262-045040 
2262-045700 
2428-045040 
2428-045700 
2267-041361 
2267-045010 
2267-045021 
2268-022242 
2268-025012 
2268-025020 
2234-049414 
2234-045022 
2234-045020 
2238-031094 
2238-035012 
2238-035069 
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                                                                                                        Δ-5 
 

Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
NUTS 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

18 3ο ΤΥΠ ΓΕΣ ΠΟΕ ΦΟΡΕΑΣ 20-40 
ΤΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΥΠΩΝ 
 

ΚΑΒΥΛΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
ΕΒΡΟΥ 

EL511 2552-076012 

19 Α/Α 
ΑΚΤΙΟΥ 

ΓΕΑ ΣΙΔΗΡΟΣ ΑΚΤΙΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

EL631 2682-045040 
2682-045700 

20 110 ΠΜ ΓΕΑ ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 3,5Τ 

 

110 ΠΜ-ΛΑΡΙΣΑ 
 
 

111 ΠΜ-ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 

ΕL612 
 
 

ΕL613 

2410-515475 
2410-515700 

 
2428-045040 
2428-045700 

21 111 ΠΜ ΓΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΕΛΑΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
3,5Τ 

111 ΠΜ-ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

 
110 ΠΜ-ΛΑΡΙΣΑ 

 
 

1ο ΑΚΕ-ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

 
ΔΑΚ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 
 

111 ΠΜ-ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  

 
110 ΠΜ-ΛΑΡΙΣΑ 

 

EL613 
 
 

EL612 
 
 

EL612 
 
 

EL612 
 
 

EL613 
 
 

EL612 

2428-045040 
2428-045700 

 
2410-515475 
2410-515700 

 
2410-515475 
2410-565470 

 
2410-562706 
2410-562740 

 
2428-045040 
2428-045700 

  
2410-515475 
2410-515700 
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Α/Α ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΑΔΟΣ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
NUTS 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

22 350 ΠΚΒ ΓΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΕΛΑΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
3,5Τ 

 
ΠΟΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ 

ΤΩΝ 3,5Τ 

350 ΠΚΒ-ΣΕΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
113 ΠΜ-ΜΙΚΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

10η ΜΣΕΠ-ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
350 ΠΚΒ-ΣΕΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
350 ΠΚΒ-ΣΕΔΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
113 ΠΜ-ΜΙΚΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

EL522 
 
 

EL522 
 
 

EL522 
 
 

EL522 
 
 

EL522 
 
 

EL522 
 

2310-405040 
2310-405700 

 
2310-485040 
2310-485700 

 
2310-395040 
2310-395700 

 
2310-405040 
2310-405700 

 
2310-405040 
2310-405700 

 
2310-485040 
2310-485700 

 
 

                                                                                                                         Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ 
    Ακριβές Αντίγραφο                                                                                            Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
  
 
    Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
    Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ
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  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
  ΚΛΑΔΟΣ Γ΄ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ1 (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΜ) 
  ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
  29 Οκτ 21 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
Φ.608/420612/Σ.8506   

 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 06/21) 
 

 
ΦΟΡΕΑΣ ΓΕ 

……………………………….. 
 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.  …./21... 

 
 
 

Αξιοποίηση ……………………………………………… 
 
 
 
 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ : …………………. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν    Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. …/21….. 

 
 
Άρθρο 1ο :     Γενικοί  Όροι 
 
Άρθρο  2ο  : Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου 
 
Άρθρο  3ο  :    Προσδιορισμός Αξιοποιούμενων Υλικών 
 
Άρθρο 4ο   :  Πληρωμή – Δικαιολογητικά 
 
Άρθρο  5ο  :    Εγγυοδοσία 
    
Άρθρο  6ο :   Παράδοση – Παραλαβή 
    
Άρθρο  7ο  :    Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου και Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη  
                         Παραλαβή 
 
Άρθρο  8ο  :    Τροποποίηση Όρων Υπογραφείσας  Σύμβασης 
 
Άρθρο  9ο  :    Ολοκλήρωση Σύμβασης 
 
Άρθρο  10ο   : Γενικές Επισημάνσεις 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ …………………….. 
ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΗΛ. : 210 -  
ΦΑΞ : 210 -  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ……./21… 
 

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   ……………… € 
 
Αξιοποίηση …………………..………………………………………..…  
              
 1. Με την απόφαση με στοιχεία Φ…………………………..……. 
(ΑΔΑ……..), τα αποτελέσματα του προηγηθέντος διαγωνισμού Δ…../21…….  
κατακυρώθηκαν υπέρ του οικονομικού φορέα υπό τη διακριτική επωνυμία 
«…………..………………………....» 
 
 2. Σήμερα……………. Στην ……………. (Οδός:………………… 
T.K…………...Αθήνα, τηλ. 210–………….., ………………………………., E-mail 
………….@............), υπογράφεται η παρούσα σύμβαση απόρροια της ανωτέρω 
κατακυρωτικής διαταγής μεταξύ των : 

 
  α.  …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου τ…..………….. η 

οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Πωλητής» και  
 
  β. …………………, ως νόμιμου εκπροσώπου της  

εταιρείας…..…………..…………….(Οδός: ………………… T.K…………..., τηλ. 
……….., ………………………………., E-mail ………….@............) η οποία θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Πλειοδότης» . 

 
 3. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά τα 

διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα που αφορούν στην αξιοποίηση 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Άρθρο 1ο  
Γενικοί Όροι 

 
 1. Σε ότι αφορά στους Γενικούς Όρους της παρούσας σύμβασης ισχύουν 
τα καθοριζόμενα στους αντίστοιχους Γενικούς όρους της Διακήρυξης  06/2021 του 
ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
 
 2. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση της 
σύμβασης λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια 
προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, 
εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου. 
 
 3. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου των ΕΔ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των 
Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του πλειοδότη με τους όρους 
συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο πλειοδότης έχει να λαμβάνει 
από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων. 
 
 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 υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου.  
 
      5.  Η παρούσα διέπεται κατ’ αναλογία από τις διατάξεις του ΝΔ 721/70 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το λοιπό εν ισχύ θεσμικό 
πλαίσιο που αφορά στην αξιοποίηση των κινητών περιουσιακών στοιχείων του 
ΥΠΕΘΑ. 
 
 

Άρθρο 2ο  
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου 

 
 1. Η παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την αξιοποίηση υλικού των ΕΔ, 
σύμφωνα με την προσφορά του πλειοδότη και τη σχετική διαταγή κατακύρωσης, 
όπως αναγράφεται αναλυτικά στο  Παράρτημα «Γ» της παρούσας. 
 
 2. Ο πλειοδότης οφείλει να παραλάβει τα υλικά που αναφέρονται στο 
Παράρτημα «Γ» της παρούσης και με τις τιμές που αναγράφονται στην αντίστοιχη 
στήλη. 
 
 3. Η συνολική αξία των πωληθέντων υλικών ανέρχεται στις: 
…………………… #.......... €#. 
 
 4. Η πληρωμή της αξίας των κατακυρωθέντων υλικών θα κατατίθενται 
στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς των ΓΕ : 
 
          α. ΓΕΣ : IBAN: GR 28 0100 0240 0000 0002 3200 108, Δικαιούχος: 
ΟΛΚΕΣ, Τράπεζα: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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          β. ΓΕΑ : IBAN: GR 10 0100 0240 0000 0002 3234 479, Δικαιούχος: 
ΓΕΑ/ΟΛΚΑ/ΔΑΠΑ, Τράπεζα: Τράπεζα της Ελλάδος 
 
 5. Πλέον των παραπάνω ποσών, οι πλειοδότες θα καταβάλλουν τον 
προβλεπόμενο ΦΠΑ, ανάλογα με το είδος και την αξία των υλικών (αν απαιτείται). 
 
 

Άρθρο 3ο 
Προσδιορισμός Αξιοποιούμενων Υλικών 

 
1.   Τα προς αξιοποίηση υλικά και εφόδια περιγράφονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα «Γ» της παρούσας σύμβασης. Η περιγραφή των υλικών (ποσοτική - 
ποιοτική) είναι ενδεικτική και δε δημιουργεί δεσμεύσεις για τη Στρατιωτική Υπηρεσία 
και τη Μονάδα στην οποία αξιοποιούνται. 

 
2. Τα υλικά βρίσκονται στον οριζόμενο χώρο αξιοποιήσεως σε διάφορους 

τύπους στοιβασίας ή εναποθήκευσης, συσκευασμένα ή μη, σε κλειστό χώρο ή στην 
ύπαιθρο και αξιοποιούνται σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται. 

 
3. Τα οχήματα (αυτοκίνητα – δίκυκλα - μηχανήματα) κατά το διδόμενο από 

την υπηρεσία χαρακτηρισμό, αξιοποιούνται είτε προς διάλυση είτε προς 
κυκλοφορία, στην πραγματική κατάσταση που βρίσκονται. 

 
4.   Το ΓΕΕΘΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν αμφισβητήσεις 

εγειρόμενες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού για κρυμμένα ή μη, ελαττώματα, 
ελλείψεις ή ιδιότητες και γενικά πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των 
κατακυρωθέντων υλικών, καθ’ όσον οι πλειοδότες μπορούν ελεύθερα και ακώλυτα 
μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό να 
ελέγξουν και να διαπιστώσουν την ποιοτική και ποσοτική και γενικά την όλη 
κατάσταση των αξιοποιούμενων υλικών. 

 
 

Άρθρο 4ο 
Πληρωμή – Δικαιολογητικά 

 
 1. Εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από υπογραφής της σύμβασης 
με μέριμνα του πλειοδότη κατατίθεται εφάπαξ, το ισόποσο της αξίας του αντιτίμου 
των αξιοποιούμενων υλικών  
 
 2. Με μέριμνα του πλειοδότη ακριβές αντίγραφο του παραστατικού 
πληρωμής – καταβολής του αντιτίμου προσκομίζεται στο Φορέα υπογραφής της 
σύμβασης. 
 

Άρθρο 5ο  
Εγγυοδοσία 

 
 1. Ο πλειοδότης ‘’……………………….’’ για την καλή εκτέλεση των όρων 
της παρούσας σύμβασης  κατέθεσε την υπ' αριθμ. …………… Εγγυητική  Επιστολή 
της …… Τράπεζας Κατάστημα ……………., για το ποσό των ….. ΕΥΡΩ, που 
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καλύπτει το τέσσερα (4) % της πραγματικής αξίας των υλικών του Παραρτήματος  
«Γ» της παρούσας.  
 

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που δόθηκε θα επιστραφεί στον 
πλειοδότη μετά την εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
 

Άρθρο 6ο 
Παράδοση – Παραλαβή 

 
 1. Η αποδέσμευση των αξιοποιούμενων υλικών θα γίνει μετά την πληρωμή 
της αξίας τους με  κατάθεση του ισόποσου του αντιτίμου 
………………………………………….…………………………….., και έκδοση 
σχετικής εγκριτικής διαταγής από τον Φορέα υπογραφής της σύμβασης. 
 
 2. Η παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του διαγωνισμού και την 
προσφορά του πλειοδότη. 
 
 3. Η παράδοση των υλικών ενεργείται στον τόπο εναπόθεσης των 
αξιοποιούμενων υλικών κατά το χρόνο παράδοσης και στη συσκευασία που ήδη 
βρίσκονται («AS IS WHERE IS»), από συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας - Επιτροπή 
Παράδοσης που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό με σχετική διαταγή του Φορέα 
υπογραφής της σύμβασης, παρουσία του αρμόδιου διαχειριστή της αποθήκης και 
του ιδίου του αγοραστού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, 
συντασσόμενου και υπογεγραμμένου σχετικού πρωτοκόλλου, από όλους τους 
παραπάνω εμπλεκομένους στη διαδικασία παράδοσης.  
 
 4. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί από τον πλειοδότη με 
Προσωπικό και μέσα δικά του (Ex Works) από την ………….. [(Μονάδα) 
Τοποθεσία], το αργότερο μέχρι ……./…../…… από την υπογραφή της παρούσας 
σύμβασης.  

 
 5. Για τα προς αξιοποίηση υλικά, ουδεμία εγγύηση παρέχεται επί της καλής 
λειτουργίας και ποιοτικής κατάστασής τους.   
 
 6. Επίσης, δεν επιτρέπεται επιλογή και ένσταση του πλειοδότη κατά την 
παραλαβή των υλικών, σε ότι αφορά στην τρέχουσα ποιοτική κατάσταση αυτού. 
 
 7. Τον πλειοδότη βαρύνουν μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά 
έξοδα για την παραλαβή των αξιοποιούμενων υλικών. 
 
 8. Κατά την παράδοση των αξιοποιούμενων υλικών θα συνταχθεί  
Πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, σε 4 αντίγραφα, το οποίο θα 
προσυπογραφεί, από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας για την παράδοση των 
υλικών, τον αρμόδιο Διαχειριστή υλικού και τον πλειοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτού. Με μέριμνα της εν λόγω επιτροπής, επί αποδείξει παραλαβής, επιδίδεται 
από ένα (1) του αντίγραφο του Πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής συνοδεία 
των παραστατικών ζυγολογίων, καταστάσεων – πινάκων, στο Φορέα υπογραφής 
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της σύμβασης, στον πλειοδότη, στον Διαχειριστή Υλικού της Μονάδας και ένα κρατά 
η αρμόδια επιτροπή για την παράδοση του Υλικού. 
 
 9. Ο πλειοδότης κατά την παραλαβή του αξιοποιούμενου υλικού είναι 
προσωπικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα του Προσωπικού του που θα ασχολείται 
με την εργασία της παραλαβής, μέχρι της ολοκλήρωσης της παράδοσης και ο 
Φορέας υπογραφής της σύμβασης ουδεμία ευθύνη έχει και δεν υποχρεούται σε 
αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως. 
 
 10. To προσωπικό του πλειοδότη πρέπει να είναι ασφαλισμένο κατά 
κινδύνων από ατυχήματα, με δαπάνες και με μέριμνα αυτού και η ασφάλεια πρέπει 
να καλύπτει κάθε αστική ευθύνη. 
 
 11. Επίσης ο πλειοδότης ευθύνεται για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια που 
τυχόν θα προξενήσει αυτός ή το Προσωπικό του στις εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή 
υλικά της των ΕΔ, κατά τις εργασίες της παραλαβής. 
 
 12. Πέραν των υποχρεώσεων του πλειοδότη στις παραγράφους 10,11,12 
του παρόντος άρθρου ισχύουν και τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς 
Όρους της Δ……./21….. του Διαγωνισμού. 
 
 13. Ο πλειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του και της Ελλάδας για την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών 
εξαγωγής όλων των υλικών που τυχόν θα απαιτηθούν μετά την κατακύρωση. 
 
 

Άρθρο 7ο 
Κήρυξη Πλειοδότη ως Εκπτώτου και Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Παραλαβή 

 
 Σε περίπτωση μη παραλαβής των αξιοποιούμενων υλικών από τον πλειοδότη 
εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπρόθεσμης παραλαβής τους, εφαρμόζονται 
τα καθοριζόμενα στους Γενικούς Όρους της Διακήρυξης Δ…/2021. 
 

 
Άρθρο 8ο 

Τροποποίηση Όρων Υπογραφείσας Σύμβασης  
 
 1. Τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μετά από προηγούμενη τροποποίηση της 
κατακυρωτικής διαταγής από το ΓΕΕΘΑ. 
 
 2. Πράξεις ή παραλείψεις των συμβαλλομένων επ’ ουδενί θεωρούνται ότι 
ενέχουν σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης αυτής ή οιουδήποτε όρου της. Κάθε 
ανοχή ή καθυστέρηση ή αμέλεια των συμβαλλομένων στην άσκηση των 
δικαιωμάτων τους ή αξιώσεών τους, δεν θεωρείται ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση 
από αυτά. 
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Άρθρο 9ο 
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
  α. Παραλήφθηκαν από τον πλειοδότη οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) 
τα συμβατικά αντικείμενα και έγινε η αποπληρωμή του αντίστοιχου συμβατικού 
τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, 
 
  β.  Καταβλήθηκε στο Δημόσιο εφάπαξ το σύνολο της προβλεπόμενης 
από τη σύμβαση αξίας της αξιοποίησης,  
 
  γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 

 
Άρθρο 10ο 

Γενικές Επισημάνσεις 
 

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και άπαντες οι όροι της 
θεωρούνται ουσιώδεις. 

 
 2. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. 
 
 3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν 
ανακύψουν αντικρουόμενοι – αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά, 
η παρούσα, αναλογικά το ΝΔ 721/70, η κατακύρωση και η διακήρυξη του 
προηγηθέντος σχετικού με το αντικείμενο της παρούσας διαγωνισμού, 
εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.  
 
 4. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον πλειοδότη των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε 
τρίτο, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 5. Ο πλειοδότης δεν μπορεί να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή εξαίρεση, 
διαλογή ή εγκατάλειψη αζημίως ορισμένων υλικών με την αιτιολογία ότι έλαβαν 
χώρα αλλαγές ή αλλοιώσεις αυτών από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μέχρι την 
παράδοσή τους.     
 
 6. Ο πλειοδότης «…………………..» έλαβε γνώση και αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Συμφωνιών του υπ’ 
αριθμ.   /21  πλειοδοτικού διαγωνισμού, όπως τα Παραρτήματα «Α» και «Β», τους 
οποίους υπόσχεται, ότι θα εκπληρώσει στο ακέραιο. 
 
 7. Η παρούσα συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα και αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. 
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 8. Τα παρακάτω Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 

 
 
 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 

               Ο                                                                                                    Ο 
        ΠΩΛΗΤΗΣ                                                                                    ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Αντιναύαρχος Ιωάννης Δρυμούσης ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                                  Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ 
  
 
Σμχος (Ε) Εμμανουήλ Αλεξάνδρου 
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Γ1/Δ 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Α»  Γενικοί Όροι Υπ’ Αριθμ. Δ…../21… 
«Β»  Ειδικοί Όροι Υπ’ Αριθμ. Δ…../21… 
«Γ» Κατακυρωθέντα Αξιοποιούμενα Υλικά στον Πλειοδότη «………………………» 
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