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ΠΡΟΛΗΨΙΣ  Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής 

Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

-ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS 

 

 

για το Έργο 

 

 
«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε 
μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020» 

 
 

 

 

ΙΙ Τεύχος Α΄  Γενικοί Όροι Σύμβασης 
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Τεύχος Α΄ 
 

Γενικοί Όροι Σύμβασης 

 
 
Το παρόν Τεύχος περιέχει τους γενικούς όρους που θα διέπουν τη σύμβαση μεταξύ του 
Ινστιτούτου και του Προμηθευτή ή των Προμηθευτών. 
 
 
1. Ορισμοί 
 
Οι κάτωθι όροι θα έχουν το αντιστοίχως αναφερόμενο περιεχόμενο: 
 
«Ινστιτούτο Prolepsis ή Ινστιτούτο» - φορέας υλοποίησης και ανάθεσης της σύμβασης. 
 
«Σύμβαση» - η γραπτή συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ του Ινστιτούτου Prolepsis και 
του προμηθευτή ή των προμηθευτών  για την εκτέλεση του έργου ή τμημάτων αυτού 
(προμήθεια). 
 
«Προμήθεια» - τα συμβατικά αντικείμενα που περιγράφονται αναλυτικά στο Τεύχος 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και η εκτέλεση των οποίων αποτελεί το 
αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους των Τευχών της Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος. 
 
 
2. Συμβατικά τεύχη - γλώσσα 
 
2.1 Η σύμβαση θα αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία ορίζονται ως 

συμβατικά, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
τους, η σειρά ισχύος αυτών θα είναι: 

 
(α) Σύμβαση 
(β) Τεύχος Πρόσκλησης και Παραρτήματα 1 και 2  
(γ) Τεύχος Β΄ - Ειδικοί Όροι της Σύμβασης 
(δ) Τεύχος Α΄ - Γενικοί Όροι της Σύμβασης 
(ε) Προσφορά του προμηθευτή 

 
2.2 Γλώσσα της σύμβασης θα είναι η Ελληνική. 
 
 
3. Διάρκεια – αναστολή 
 
3.1 Η ισχύς της παρούσας σύμβασης ξεκινά με την υπογραφή της και λήγει με την λήξη 

του σχολικού έτους τον Ιούνιο του 2020. 
 
3.2 Η λειτουργία της παρούσας σύμβασης θα αναστέλλεται κατά τις ημέρες εθνικών ή 

τοπικών αργιών, απεργίας ή καταλήψεων των σχολείων, ως προς τα σχολεία που 
επηρεάζονται από τα γεγονότα αυτά. 
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4. Παραγγελίες – όροι πληρωμής 
 
4.1 Το Ινστιτούτο θα παραγγέλνει εγγράφως προς τον προμηθευτή τις απαιτούμενες 

ποσότητες προϊόντων ανά είδος, για κάθε ημέρα ξεχωριστά σε τακτά χρονικά 
διαστήματα που αμοιβαία θα συμφωνηθούν και δύναται να ακυρώσει 
συγκεκριμένες παραδόσεις τουλάχιστον προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πριν από 
την εκάστοτε ημερομηνία παράδοσης.  

 
4.2 Το Ινστιτούτο δεν υποχρεούται σε ελάχιστο ύψος παραγγελίας για τη συνολική 

διάρκεια της σύμβασης. 
 
4.3 Για κάθε παράδοση ο προμηθευτής θα εκδίδει δελτία αποστολής και θα τιμολογεί 

το Ινστιτούτο αναλόγως. 
 
4.4 Η εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό 

της τελευταίας και θα εξοφλούνται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση 
τους, υπό τον όρο ότι θα έχουν εκδοθεί, παραδοθεί στο Ινστιτούτο και θα έχουν 
εγκριθεί από αυτό μέχρι την 5η ημέρα του επομένου από την έκδοση μηνός και 
εφόσον έχει καταβληθεί στο Ινστιτούτο η σχετική χρηματοδότηση από τους 
δωρητές. 

 
4.5 Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο 
πληρωμής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητας. 

 
 
5. Συμβατικό τίμημα και αναπροσαρμογή 
 
5.1 Ο προμηθευτής εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των 

υπολογισμών του βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το έργο και, 
παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της αμοιβής αυτής για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν 
αποτελούν λόγο αναθεώρησης της αμοιβής: 
 

 Η αύξηση του κόστους του έργου, των εξόδων του προμηθευτή, του κόστους 
απασχόλησης, η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή γενικότερα η 
ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την 
εκτέλεση του έργου. 

 Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου απαιτούνται 
περισσότεροι ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος 
απασχόλησης, υποδομές, εξοπλισμός) σε σύγκριση με τα δεδομένα στα οποία 
στήριξε την προσφορά του.  

 Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του έργου. 
 

5.2 Σε περίπτωση ανάθεσης πρόσθετων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου, η αμοιβή 
του προμηθευτή θα προσδιοριστεί με βάση τους πίνακες που έχει υποβάλλει στην 
προσφορά της, χωρίς δυνατότητα αύξησης.  
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6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Ο προμηθευτής θα καταθέσει στο Ινστιτούτο εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του 
έργου ποσού που θα ισούται με το πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος. Η 
εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί ατόκως μετά την ολοκλήρωση και ανεπιφύλακτη 
παραλαβή του έργου από το Ινστιτούτο, όπως στον κατωτέρω πίνακα. 
 

Τμήμα Προμήθεια / Υπηρεσίες Ύψος εγγυητικής επιστολής 

Τμήμα Α Προμήθεια παστεριωμένου (φρέσκου) 
Γάλακτος  

1.250 € 

Τμήμα Β Προμήθεια γιαουρτιού 500 € 

Τμήμα Γ Προμήθεια φρέσκων Φρούτων 2.500 € 

Τμήμα Δ Προμήθεια προϊόντων Σάντουιτς και 
Λοιπών αρτοσκευασμάτων 

4.000 € 

Τμήμα Ε Προμήθεια προϊόντων Πίτας και Πίτσας 
Λαχανικών 

2.000 € 

Τμήμα ΣΤ Προμήθεια υπηρεσιών Logistics με 
αφετηρία την Αττική 

2.750 € 

Τμήμα Ζ Προμήθεια υπηρεσιών Logistics με 
αφετηρία την Φθιώτιδα 

3.250 € 

 
 
7. Δηλώσεις  
 
Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως προς το Ινστιτούτο: 
 
(α) Ότι διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες, την οργάνωση, τους πόρους, τον εξοπλισμό, την 
πείρα και όλα τα εν γένει κατάλληλα προσόντα για την προσήκουσα εκτέλεση της 
σύμβασης. 
 
(β) Ότι θα εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις 
της σύμβασης, τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 
 
(γ) Ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που του αναλογούν σύμφωνα με την σύμβαση, 
επιδεικνύοντας την δέουσα επιμέλεια και ικανότητα που ευλόγως αναμένεται από 
ειδικευμένο επαγγελματία κατά την εκτέλεση παρόμοιων έργων και προμηθειών, καθώς 
και ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα της 
εκτέλεσης του έργου. 
 
(δ) Ότι θα ενεργεί ως ανεξάρτητος προμηθευτής κατά την έννοια των άρθρων 681 και 
επόμενα του Αστικού Κώδικα και σε καμμία περίπτωση ως εκπρόσωπος ή προστηθείς του 
Ινστιτούτου, διατηρώντας πλήρη έλεγχο επί των εργασιών και του προσωπικού που θ’ 
απασχολήσει κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
 
8. Λύση της σύμβασης 
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8.1 Η σύμβαση λήγει με την πάροδο της αρχικής ή τυχόν παραταθείσας συμβατικής της 

διάρκειας. 
 
8.2 Η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως εάν κατά την διάρκεια αυτής η εταιρεία λυθεί, 

πτωχεύσει, τεθεί υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. 
8.3 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί επίσης εν όλω ή εν μέρει κατόπιν καταγγελίας από το 

Ινστιτούτο στις ακόλουθες περιπτώσεις καθ’ οιονδήποτε χρόνο και αζημίως εφόσον 
κατά την κρίση της: 

 
(α) Δεν είναι δυνατή ή πρόσφορη η συνέχιση του έργου. Στην περίπτωση αυτή, ο 
προμηθευτής δικαιούται να αποζημιωθεί για όλες τις προμήθειες αγαθών και/ή την 
παροχή υπηρεσιών που θα έχουν συντελεστεί μέχρι τον χρόνο καταγγελίας. Αξίωση 
για αποθετική ζημία αποκλείεται. 

 
(β) Ο προμηθευτής παραβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 
 
(γ) Διακοπεί ή καθυστερεί σημαντικά και χωρίς υπαιτιότητα του Ινστιτούτου, η 
χρηματοδότηση εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
8.4 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο προμηθευτής θεωρείται ότι παραβαίνει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις εάν: 
- Προμηθεύει αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές και λοιπές προϋποθέσεις της σύμβασης. 
- Δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων. 
- Εκτελεί πλημμελώς ή καθόλου τις συμβατικές του υποχρεώσεις παρά τις εντολές 
και οδηγίες του Ινστιτούτου. 

 
8.5 Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:  
- εάν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την υλοποίησή του 
έργου,  
- το Ινστιτούτο υπαιτίως δεν πραγματοποιεί εμπρόθεσμα και προσηκόντως 
οποιεσδήποτε πληρωμές προς τον προμηθευτή σύμφωνα με τη σύμβαση, εκτός εάν 
οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται σε καθυστέρηση καταβολής της 
χρηματοδότησης εκ μέρους του χρηματοδότη  

 
8.6 Η καταγγελία γίνεται αποκλειστικά εγγράφως κατόπιν προειδοποίησης. Ειδικότερα, 

η καταγγέλλουσα πλευρά επιδίδει σχετικό έγγραφο στον αντισυμβαλλόμενό της, 
στο οποίο έγγραφο δηλώνεται με σαφήνεια ο λόγος καταγγελίας. Δια τούτου, 
τάσσεται στον λήπτη της καταγγελίας προθεσμία συμμόρφωσης η οποία δεν θα 
είναι συντομότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του σχετικού 
εγγράφου. Εφ’ όσον μέσα στην ταχθείσα αυτή προθεσμία η λήπτης της καταγγελίας 
συμμορφωθεί, η καταγγελία παύει να έχει έννομες συνέπειες και η σύμβαση 
συνεχίζεται κανονικά. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η καταγγελία επιφέρει 
τα έννομα αποτελέσματά της. 

 
 
9. Έκπτωση του προμηθευτή 
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Εφόσον το Ινστιτούτο καταγγείλει την σύμβαση με τον προμηθευτή, αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος και επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες σωρευτικά σε βάρος του:  
 

- Καταπίπτει υπέρ του Ινστιτούτου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  
- Περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης του Ινστιτούτου, για κάθε θετική ζημία της που 

συνδέεται αιτιωδώς με την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
προμηθευτή δεν αποκλείεται. 

- Το Ινστιτούτο εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά και πραγματικά εφικτό και υπό τον 
όρο ότι κατά τα λοιπά εξασφαλίζεται η ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση του έργου, 
μπορεί να συνάψει σύμβαση κάλυψης με τρίτο, καταλογίζοντας το αντίστοιχο 
κόστος ή δαπάνη στον προμηθευτή. 

 
 
10. Ανωτέρα βία 
 
10.1 Ρητά προβλέπεται ότι τα μέρη δεν θα ευθύνονται για την καθυστέρηση ή την 

παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την σύμβαση, 
εφόσον η καθυστέρηση ή μη εκπλήρωση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας 
πλήρως αποδεδειγμένο.  

 
10.2 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός που δεν μπορούσε να αποτραπεί πάρα την 

επιμέλεια του πληττόμενου μέρους και συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία του 
πληττομένου μέρους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύμβαση. 

 
10.3 Εμφανιζομένου λόγου ανωτέρας βίας που δεν θα είναι κοινώς γνωστός, ο 

πληττόμενο μέρος υποχρεούται αμελλητί να τον γνωστοποιήσει εγγράφως στο 
άλλο μέρος. Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα 
ανωτέρω, τα μέρη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα 
για τον περιορισμό των ζημιών που ήθελαν προκύψει και να πραγματοποιούν κάθε 
εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα 
οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες 
εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με 
τη Σύμβαση.  

 
10.4 Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν 

περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτέλεσης των δια της σύμβασης αναλαμβανομένων 
υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται το δικαίωμα στο άλλο μέρος μετά 
παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από της επελεύσεως του 
γεγονότος της ανωτέρας βίας να καταγγείλει και να λύσει την παρούσα αζημίως.  

 
 
11. Εκχώρηση και υποκατάσταση 
 
11.1 Ο προμηθευτής είτε τμήματος, είτε του συνόλου του έργου δεν δικαιούται να 

υποκαταστήσει άλλον στη θέση της για την υλοποίηση του έργου. 
 
11.2 Επίσης, ο προμηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το 

σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από την 
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σύμβαση προς οιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του 
Ινστιτούτου. 

 
12. Εμπιστευτικότητα 
 
Ο προμηθευτής δεν θα έρχεται σε επικοινωνία με τα σχολεία που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ινστιτούτου.  
 
 
13.  Τροποποιήσεις και αυτοτέλεια όρων 
 
13.1 Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις και δύνανται να 

τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών. 
13.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της παρούσας κριθεί άκυρος, η ακυρότητα 

αυτή δεν θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα το σύνολο της σύμβασης. 
 
 
14. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 
 
Η σύμβαση θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση 
κάθε διαφοράς από την εκτέλεση της ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 
 
 
 

**************** 


