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«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» 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISITCS 

 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής – ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
 
1. Πλαίσιο του έργου 
 
1.1 Το Ινστιτούτο Prolepsis από το έτος 2012 ενεργεί ως φορέας υλοποίησης για το 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗ (εφεξής 
«το Πρόγραμμα»), με Ιδρυτικό Δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο 
απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων που βρίσκονται σε 
κοινωνικοοικονομικά ευπαθείς περιοχές όλης της χώρας, οι οποίες πλήττονται 
περισσότερο από την οικονομική κρίση.  

 
1.2 Το Πρόγραμμα έχει διττό στόχο: Αφενός παρέχει σε όλους τους μαθητές των 

σχολείων που συμμετέχουν καθημερινά ένα δωρεάν μικρό, υγιεινό γεύμα, 
προωθώντας αφετέρου την υγιεινή διατροφή τόσο των μαθητών όσο και των 
οικογενειών τους. 

 
1.3 Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ τελεί έκτοτε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 144222/Δ2/17.09.2019). 
 
1.4 Στο πλαίσιο χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την  

εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-
ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το 
σχολικό έτος 2019-2020, το Ινστιτούτο Πρόληψης δημοσιεύει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τροφίμων ή/και υπηρεσιών logistic.  

 
Το Ινστιτούτο αναζητά  προμηθευτές για την υλοποίηση του συνόλου ή τμημάτων 
του έργου που μπορούν να ανταποκριθούν εντός του προϋπολογισμού και των 
ποιοτικών κριτηρίων του έργου.  

 
2. Διάρθρωση του Έργου  
 
2.1 Το παρόν Έργο χωρίζεται στα ακόλουθα επτά (7) Τμήματα, τα οποία περιγράφονται 

αναλυτικά στο Παράρτημα 1 του παρόντος Τεύχους (Τεχνικές Προδιαγραφές) και τα 
οποία θα διέπονται (συμπληρωματικώς) από τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους που 
περιέχονται στο Τεύχος Β΄ της πρόσκλησης.  

 

Τμήμα Προμήθεια / Υπηρεσίες Εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

Τμήμα Α Προμήθεια παστεριωμένου (φρέσκου) 
Γάλακτος  

25.000 € 

Τμήμα Β Προμήθεια γιαουρτιού 10.000 € 

Τμήμα Γ Προμήθεια φρέσκων Φρούτων 50.000 € 

Τμήμα Δ Προμήθεια προϊόντων Σάντουιτς και 
Λοιπών αρτοσκευασμάτων 

80.0000 € 

Τμήμα Ε Προμήθεια προϊόντων Πίτας και Πίτσας 40.000 € 
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Λαχανικών 

Τμήμα ΣΤ Προμήθεια υπηρεσιών Logistics με 
αφετηρία την Αττική 

55.000 € 

Τμήμα Ζ Προμήθεια υπηρεσιών Logistics με 
αφετηρία την Φθιώτιδα 

65.000 € 

 
2.2 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο του 

έργου, είτε για ένα ή περισσότερα Τμήματα αυτού, διευκρινίζοντάς ρητά για ποια 
Τμήματα πρόκειται. 

 
2.3 Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να καλύπτουν τα είδη ή τις υπηρεσίες 

που περιλαμβάνονται στο κάθε Τμήμα του έργου που αφορούν, όπως αυτά  
εξειδικεύονται στο τεύχος Β με τίτλο ειδικοί όροι σύμβασης. 

 
2.4 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το σύνολο του έργου ή περισσοτέρων του 

ενός τμήματος, τα δικαιολογητικά εφόσον είναι κοινά προσκομίζονται άπαξ. 
 
2.5 Ως προς τα Τμήματα ΣΤ΄ και Ζ΄ του έργου που αφορούν την προμήθεια παροχής 

υπηρεσιών αποθήκευσης, διαλογής και διανομής (logistics) συνόλου 
συσκευασμένων τροφίμων, σημειώνεται ότι τα σχολεία που θα εξυπηρετούνται στο 
πλαίσιο του έργου θα προέρχονται από τις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα. 
Στο Παράρτημα 1 του παρόντος Τεύχους επισυνάπτονται ενδεικτικοί πίνακες 
κατανομής των σχολείων. 

 
 
3. Χρονοδιάγραμμα του έργου 
 
3.1 Η χρονική διάρκεια του έργου υπολογίζεται από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τη 

λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς τον Ιούνιο 2020 (περίπου 110 ημέρες), 
χρονική περίοδος που δεν είναι δεσμευτική για το Ινστιτούτο Prolepsis, καθώς το 
τελευταίο διατηρεί το δικαίωμα της αναστολής της σίτισης σε ημέρες αργιών, 
εορτών, απεργιών κλπ, ή όποτε το ίδιο κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των 
μαθητών (όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδρομών, καταλήψεων κ.ά.). 

 
3.2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου την 

επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 
 
 
4. Τεύχη Πρόσκλησης 
 
4.1 Τα Τεύχη της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 

του Ινστιτούτου (www.prolepsis.gr). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6255700, 

email diatrofi@prolepsis.gr, αρμόδιος επικοινωνίας κα. Χάβιαρη. 

4.2 Στην ίδια ως άνω ιστοσελίδα θα αναρτώνται οποιεσδήποτε τυχόν ενημερωτικές 
ανακοινώσεις, συμπληρώσεις ή διευκρινήσεις αφορούν την παρούσα πρόσκληση.  
 
 
5. Παροχή διευκρινίσεων 
 

http://www.prolepsis.gr/
mailto:diatrofi@prolepsis.gr
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5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στο Ινστιτούτο, έγγραφα αιτήματα για 
την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με την πρόσκληση 
μέχρι τις 15/11/2019. 

 
5.2 Οι απαντήσεις θα δοθούν το συντομότερο δυνατόν και θα αναρτώνται στην 

ιστοσελίδα (www.prolepsis.gr) του Ινστιτούτου, στην ενότητα ΝΕΑ.  
 
6. Δικαίωμα συμμετοχής 
 
6.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και 

κοινοπραξίες ή ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους της πρόσκλησης και είναι εγκατεστημένα 

σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (κυρωθείσα με τον Ν. 2513/1997) ή που έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

6.2 Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος μιας 

και μόνο κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων. 

6.3 Ειδικά περί των ενώσεων προσώπων βλ. και κατωτέρω υπό 8). 

 
7. Λοιποί λόγοι αποκλεισμού 
 
7.1 Δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος: 
 

(α) Τελεί σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή άλλη ανάλογη κατάσταση, ή υπόκειται σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

 
(β) Δεν είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ως προς τις ασφαλιστικές του 
υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 
και επικουρικής). 
 
(γ) Έχει καταδικαστεί  αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, 2γ και 4  του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 ή άλλως εμπίπτει σε 
οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου. 
 
(δ) Έχει αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

 
7.2 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές.  Στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

http://www.prolepsis.gr/
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στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 

προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

8. Ειδικά περί ενώσεων προσώπων 
 
8.1 Τυχόν ενώσεις φυσικών και/ή νομικών προσώπων που ενδιαφέρονται να λάβουν 

μέρος δεν υποχρεούνται να έχουν ή να περιβληθούν ειδική νομική μορφή για τη 
συμμετοχή τους. Εάν όμως το έργο ή τμήμα αυτού ανατεθεί σε κάποια από αυτές, 
το Ινστιτούτο θα ζητήσει πριν την υπογραφή της σύμβασης να συσταθεί 
κοινοπραξία με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

 
8.2 Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων/κοινοπραξία, οι 

προϋποθέσεις των αμέσως προηγουμένων άρθρων 6 και 7 πρέπει να πληρούνται 
για κάθε μέλος της ένωσης χωριστά και εφόσον συντρέχει λόγος αποκλεισμού σε 
οποιοδήποτε από αυτά, συμπαρασύρεται η υποψηφιότητα της ένωσης στο σύνολό 
της.  

 
8.3 Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Ινστιτούτου για τη 
συμμετοχή τους στην πρόσκληση ενδιαφέροντος και την εκτέλεση της σύμβασης 
στην περίπτωση που θα τους ανατεθεί είτε το σύνολο, είτε τμήμα ή τμήματα του 
έργου. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη των 
μελών της ένωσης εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

 
8.4 Στην προσφορά κοινοπραξίας/ένωσης προσώπων, πρέπει απαραιτήτως να 

περιέχονται επιπλέον: 
- το σχέδιο συμφωνητικού σύστασης, 
- το ποσοστό του έργου – επί του συνόλου της προσφοράς – που αντιστοιχεί στο 
κάθε μέλος της ένωσης, 
- δήλωση περί ορισμού του κοινού εκπροσώπου της ένωσης και του αναπληρωτή 
του, οι οποίοι θα την εκπροσωπούν έναντι του Ινστιτούτου και θα είναι αρμόδιοι 
συντονισμού της από κοινού δράσης των μελών της ένωσης κατά τη διαδικασία της 
πρόσκλησης και κατά την εκτέλεση του έργου, εφόσον κατακυρωθεί στην ένωση το 
σύνολο ή τμήμα αυτού. 

 
8.5 Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ένωσης κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης 

δύναται να επιφέρει τον αποκλεισμό του ενδιαφερομένου σχήματος από τη 
διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 
έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους 
όρους, δύνανται ωστόσο να προτείνουν αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους 
και η αποδοχή της είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ινστιτούτου. 

 
 
9. Προθεσμία υποβολής προσφορών 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος οφείλουν να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα  και τα λοιπά συνοδευτικά Τεύχη το αργότερο μέχρι την 21η 
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Νοεμβρίου 2019. Προσφορές που θα περιέλθουν στο Ινστιτούτο μετά την παραπάνω 
ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη 
 
 
10. Τρόπος υποβολής προσφορών 
 
Οι προσφορές πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών 
(courier) στην διεύθυνση Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 στο Μαρούσι Αττικής.  
 
 
11. Τύπος προσφορών 
 
11.1 Οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε έναν (1) φάκελο καλά σφραγισμένο, ο 

οποίος πρέπει να φέρει εξωτερικά με ευανάγνωστο τρόπο: 
 

- τον τίτλο του έργου «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», 

- την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, και 
- τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πλήρη 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  
 
11.2 Ο ανωτέρω φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 
 

11.2.1. Για τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, φωτοαντίγραφο του δελτίου 
ταυτότητας, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας (τηλέφωνο, 
φαξ, email, ιστοσελίδα), ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. 

11.2.2. Για τα συμμετέχοντα νομικά πρόσωπα και κοινοπραξίες, αντίγραφο του 
ισχύοντος καταστατικού και των ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού 
και οι τροποποιήσεις του (για ΑΕ και ΕΠΕ) και πρόσφατο πιστοποιητικό 
μεταβολών (για άλλους εταιρικούς τύπους), πρακτικά και έγγραφα από 
τα οποία να προκύπτει η νομιμοποίηση και η ταυτότητα των προσώπων 
που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους, εφόσον 
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το ίδιο το καταστατικό τους. Επίσης, 
πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, email, 
ιστοσελίδα), ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. καθώς και φωτοαντίγραφο του δελτίου 
ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου ή εκπροσώπων. 

11.2.3 Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (αφορά 
οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης) που να 
έχουν εκδοθεί το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς. 

11.2.4 Υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα βεβαιώνει ότι: 
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους των Τευχών της 

πρόσκλησης 
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους των Τευχών 

της πρόσκλησης και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην 
προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

 Η προσφορά του τον δεσμεύει για εξήντα (60) ημερολογιακές 
ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. 

 Πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις 
(α), (γ) και (δ) του όρου 7.1 της παρούσας. και σε περίπτωση 
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κατακύρωσης θα προσκομίσει στο Ινστιτούτο, εφόσον του 
ζητηθεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, πρωτότυπα 
πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί το αργότερο προ εξήντα 
(60) ημερών, περί της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών.  

 
11.3 Ως υπεύθυνη δήλωση νοείται αυτή της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 

εκάστοτε ισχύει. Σε όλες τις υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις, πρέπει να έχει 
βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ. 

11.4 Σημειώνεται ότι επί συμμετοχών ενώσεων προσώπων/κοινοπραξιών, τα 
δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν αυτοτελώς για κάθε ένα από τα μέλη τους 
και όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται από τους νομίμους εκπροσώπους 
εκάστου μέλους. 

11.5 Εφόσον νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων εκπροσωπείται νόμιμα από 
περισσότερα φυσικά πρόσωπα ενεργούντα ατομικώς, αρκεί η υπογραφή των 
υπεύθυνων δηλώσεων και της εξουσιοδότησης από ένα από τα πρόσωπα αυτά. 

11.6 Έγγραφα/δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια των 
ενδιαφερομένων, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
τους. Ειδικότερα, ό,τι προβλέπεται για κάθε Τμήμα της πρόσκλησης ξεχωριστά στο 
Παράρτημα 1 του παρόντος Τεύχους και στο Τεύχος Β΄ καθώς και λεπτομερή 
παρουσίαση του φορέα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου, με πλήρες ιστορικό 
περί της εμπειρίας και αξιοπιστίας του στον ή στους επαγγελματικούς κλάδους που 
αφορά η πρόσκληση καθώς και ειδική αναφορά σε συναφή έργα που έχει αναλάβει ο 
υποψήφιος την τελευταία πενταετία.  

11.7 Έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα 1. 

11.8 Η οικονομική προσφορά. Οι τιμές της προσφοράς πρέπει να είναι σε Ευρώ και να 
αναγράφονται αριθμητικώς στο ειδικό έντυπο που περιέχεται στο Παράρτημα της 
παρούσας, το οποίο πρέπει να φέρει την σφραγίδα του ενδιαφερομένου Επίσης, οι 
τιμές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Το ποσοστό και το ύψος του 
αναλογούντος ΦΠΑ θα πρέπει να αναφέρεται αριθμητικώς ξεχωριστά. Προσφορές 
που θα υπερβούν την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, αντιπροσφορές, εναλλακτικές 
προσφορές, προσφορές υπό αίρεση και προσφορές που θέτουν όρο 
αναπροσαρμογής των τιμών δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν 
δεν λαμβάνονται υπόψη.  

11.9 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.   

11.10 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν 

 
 
12. Γενικά περί της διαδικασίας  
 
12.1 Οι υποβληθείσες προσφορές θα εξεταστούν από Επιτροπή αποτελούμενη από 

έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του Ινστιτούτου Πρόληψης, τα οποία θα 
ελέγξουν εάν πληρούνται τα ποιοτικά κριτήρια και εάν η προσφερόμενη τιμή  είναι 
εντός του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα εξετάσει όλους του φακέλους και θα 
καταρτίσει συγκριτικό πίνακα. Εφόσον δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πληρούν 
όλα τα κριτήρια και έχουν επαγγελματική εμπειρία, θα επιλεγεί ο προσφέρων τη 
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χαμηλότερη τιμή. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή επιπλέον 
έγγραφα/συμπληρωματικά στοιχεία όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

12.2 Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου Πρόληψης (www.prolepsis.gr) στην ενότητα ΝΕΑ. 

 
13. Ακύρωση ή ματαίωση της πρόσκλησης 
 
13.1 Με απόφαση του Ινστιτούτου, η πρόσκληση μπορεί να ματαιωθεί ιδίως εάν: 

- Το αποτέλεσμα κριθεί μη ικανοποιητικό ή οικονομικά ασύμφορο. 
- Εάν ματαιωθεί η υλοποίηση του έργου. 
- Εάν δεν υποβληθούν προσφορές ή κατά την κρίση της Επιτροπής καμία δεν είναι 
κατάλληλη. 

13.2 Εάν διαπιστωθούν επιμέρους λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, το Ινστιτούτο δύναται να ματαιώσει μέρος της διαδικασίας ή να 
αποφασίσει την επανάληψη της πρόσκλησης από το σημείο όπου διαπιστώθηκε το 
λάθος ή η παράλειψη, ή ακόμη και να αναμορφώσει το αποτέλεσμά της. Σε κάθε 
περίπτωση, το Ινστιτούτο μπορεί να ακυρώσει την πρόσκληση για οποιονδήποτε 
λόγο,  χωρίς να υπέχει έναντι των ενδιαφερομένων οποιαδήποτε ευθύνη για την 
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης. 

 
14. Μετά την κατακύρωση 
 
14.1 Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν μετά το πέρας της διαδικασίας θα κληθούν να 

προσκομίσουν πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν 
καθώς και εγγυητική επιταγή καλής εκτέλεσης του έργου.   

14.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στο σύνολό της άτοκα μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της 
σύμβασης. 

 
 
15. Λοιποί όροι 
 
15.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ 

μέρους του ενδιαφερόμενου, όλων των όρων της παρούσας και εν γένει των 
Τευχών της πρόσκλησης καθώς και τυχόν περαιτέρω όρων υλοποίησης του έργου 
που θα εξειδικευθούν με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. 

15.2 Οι ενδιαφερόμενοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικά με 
τη συμμετοχή τους. 

15.3 Κανένας ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να επικαλεσθεί προφορικές υποδείξεις ή 
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή εκπροσώπου του Ινστιτούτου 
σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης 

15.4 Τα Τεύχη της πρόσκλησης αποτελούνται από όλα τα κατωτέρω: 
- Τεύχος της πρόσκλησης,  
- Δύο (2) Παραρτήματα αυτής (Παράρτημα 1 – Τεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτημα 

2 - Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς), 
- Τεύχος Α’ (Γενικοί Όροι της σύμβασης) και  
- Τεύχος Β’ (Ειδικοί Όροι της σύμβασης).  

15.5 Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον Διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ 
ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. 

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


