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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την 

«Προμήθεια φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των Ιερών 

Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου (αστέγους και άτομα που 

διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα 

καθημερινής σίτισης και διατροφής στην εστία τους), συνολικού 

προϋπολογισμού 18.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». 

 

CPV: 15300000-1 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

-Η «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ιδρύθηκε το 2010 με τη μορφή 

αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με εθνική και διεθνή εμβέλεια, η οποία 

κυρίως δραστηριοποιείται στον ανθρωπιστικό, αναπτυξιακό και εκπαιδευτικό 

χώρο. Σκοπός της είναι η οργάνωση και εκτέλεση, με σύγχρονα μέσα, 

τεχνογνωσία και ευελιξία, του φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου, ώστε αυτό 

να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και 

απαιτήσεις μιας διαρκώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενης κοινωνίας. 

-Στοχεύει στη συστηματική και δυναμική της συμμετοχή σε έργα με 

φιλανθρωπική και ανθρωπιστική αφενός, αλλά και αναπτυξιακή αφετέρου 

διάσταση, εστιάζοντας στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας, πρόνοιας και 

συνοχής, της υγείας, του πολιτισμού, και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Οι διεθνείς της δράσεις και προγράμματα αναπτύσσονται σε 

συνεργασία με τις κατά τόπους Μητροπόλεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 

Ελλάδα, αλλά και σε αναπτυσσόμενες χώρες με έμφαση την Αφρική, τη 

Νοτιοανατολική Ασία, τα δυτικά Βαλκάνια, και τη Μέση Ανατολή, ενώ 

ετοιμάζεται να προωθήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες στη Λατινική Αμερική.  

-Η «Αποστολή», την 24η.10.2014 υπέγραψε Προγραμματική Σύμβαση με το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  με αντικείμενο την 

χρηματοδότηση υλοποιούμενων προγραμμάτων παροχής συσκευασμένων 

τροφίμων σε  επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου 

Αιγαίου και ειδικότερα σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες οι 

οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης εν γένει. 
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-Η «Αποστολή» δυνάμει της από 02/02/2016 αποφάσεως του  Διοικητικού 

Συμβουλίου της , προκήρυξε τον υπ’ αριθ. 004/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή 

διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την εκτέλεση έργου προμήθειας από 

ανάδοχο ειδών διατροφής στους ως άνω επωφελούμενους , 

συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας οπωρολαχανικών  (Ομάδα Α’), συνολικού 

προϋπολογισμού 17.699,12€.  

-Δυνάμει της από 25/04/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«Αποστολής» ο ως άνω διαγωνισμός αναφορικά με την προμήθεια των ειδών 

οπωρολαχανικών (Ομάδα Α΄) ματαιώθηκε.  

-Δυνάμει της από 10/05/2016 αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της,  η 

«Αποστολή»  εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  για  υποβολή 

έγγραφων προσφορών για την εκτέλεση έργου προμήθειας από ανάδοχο 

οπωρολαχανικών στους ως άνω επωφελούμενους, η οποία δυνάμει της από 

30.05.2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ματαιώθηκε.  

-Η παρούσα αποτελεί Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σο 

σώμα της οποίας και τα Παραρτήματα αυτής, εγκρίθηκαν με την από 30.05.2016 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΆΡΘΡΟ 1. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1. Ο Καν. (ΕΚ) 2195/2002 περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις 

δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΚ) 

2013/2008 της Επιτροπής. 

2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 

150/Α΄/2007), συμπληρωματικά με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 

του, όπου στην προκήρυξη γίνεται αναφορά. 

3. Οι διατάξεις της αριθ. Γ.Π.:Π(2)γ/οικ.78327/22.7.2005 (ΦΕΚ 1079/2005 

Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Σύναψη Προγραμματικών 

Συμβάσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
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4. Ο Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) με θέμα «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

5. Ο ισχύων Κανονισμός Προμηθειών της «Αποστολής». 

ΆΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

2.1. Το έργο αφορά στην προμήθεια, μεταφορά και διανομή φρέσκων  

οπωρολαχανικών, κατ’ είδος και ποσότητα που περιγράφεται κατωτέρω υπό 

2.3., στους επωφελούμενους των ενοριών των Ιερών Μητροπόλεων της Θράκης 

και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  της παρούσης 

πρόσκλησης. 

2.2. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου προϊόντος  ορίζονται στο  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2.3. ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 15300000-1 «Φρούτα, 

λαχανικά και συναφή προϊόντα» 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

1. ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΕ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 

ΚΛ 

36.000 ΚΙΛΑ 18.000,00 € 

 

2.4. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης 

του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
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εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της  

Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

2.5. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες  από 

την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο τ ης 

πρόσκλησης. Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης παράτασης του 

χρόνου διάρκειας της συμβάσεως με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, εντός 

της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί και πριν τη λήξη 

της, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των 

συμβατικών ειδών διατροφής. 

ΆΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό 

των  18.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3.2. Η χρηματοδότηση της δαπάνης της προμήθειας γίνεται δυνάμει της από 

24.10.2014 Προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε η  «Αποστολή»,  με  το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.   

ΆΡΘΡΟ 4 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» 

Διεύθυνση Αναθέτουσας: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα,  

Τηλ. : 2130-184400 

Φαξ : 210-9246740 

Α.Φ.Μ.: 997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών 

Εmail: info@mkoapostoli.gr   

4.2. Η αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών θα διεξαχθεί στις 

22/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 

mailto:info@mkoapostoli.gr
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11743 Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

4.3. Οι προσφορές υποβάλλονται  σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της 

Αναθέτουσας μέχρι την 22/08/2016,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 

4.4. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Επιτροπή που  αξιολογεί τις 

κατατεθείσες στην παρούσα πρόσκληση προσφορές . 

4.5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται 

κατωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

5.1. Τόπος  παράδοσης και διανομής των ειδών διατροφής είναι οι διευθύνσεις 

που υποδεικνύονται από τις Ιερές Μητροπόλεις της Θράκης και του Βορείου 

Αιγαίου, όπως αυτές αναλυτικά επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της 

παρούσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.   

5.2. Η διανομή των ειδών τροφίμων  θα ολοκληρώνεται το πρώτο εικοσαήμερο 

κάθε μήνα. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας: 

www.mkoapostoli.gr, για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες. 

6.2. Αντίγραφο της Διακήρυξης και των παραρτημάτων που την συνοδεύουν, 

μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι, από την έδρα της  Αναθέτουσας 

Αρχής, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος, ΤΚ :11743, Αθήνα, Τμήμα 

Προμηθειών, Υπεύθυνος Θωμάς Βλάχος, τηλ . επικοινωνίας : 2130-184449,  κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ.  έως 14:00 μ.μ. 

6.3. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 

12:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από το Τμήμα Προμηθειών, Υπεύθυνος 

Επικοινωνίας Θωμάς Βλάχος, τηλ. επικοινωνίας: 2130-184449. 

 

http://www.mkoapostoli.gr/
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ΑΡΘΡΟ 7 -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

7.1. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στην παρούσα πρόσκληση έχουν: 

α) Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά πρόσωπα  ημεδαπά ή αλλοδαπά ή ενώσεις ή 

συμπράξεις αυτών, 

β) Συνεταιρισμοί και 

γ) Κοινοπραξίες, 

7.2. Ειδικότερα για τις ενώσεις/κοινοπραξίες/συμπράξεις ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

1. Υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη, 

είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω 

ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. 
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4. Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να 

συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει 

υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος 

υποψήφιος ή ως υπεργολάβος σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω 

συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών 

στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος. 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού,  μαζί με 

την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε ξεχωριστό υποφάκελο με 

την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»:  

8.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), 

όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής, στην οποία δηλώνεται ότι : 

I. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε 

γνώση. 

ΙΙ. Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας του 

Παραρτήματος Α’ της παρούσας. 

ΙΙΙ. Την  προέλευση του υπό  προμήθεια  είδους. 

ΙV. Για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων δεσμεύεται για εκατόν  

είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την καταληκτική 

ημερομηνία της υποβολής προσφορών στην πρόσκληση  και ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης .  
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V. Ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλειστεί από προμήθειες του Δημοσίου.  Σε 

περίπτωση αλλοδαπών απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από 

αντίστοιχη αρχή. 

VI. Ότι βεβαιώνουν την δυνατότητα προμήθειας των ειδών της παρούσας 

πρόσκλησης και επίσης τη δυνατότητα μεταφοράς των ειδών διατροφής με τα 

κατάλληλα επιτρεπόμενα μέσα.  

VII. Ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία της επιχείρησης είναι αληθή και ότι δεν 

υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

VIII. Παραιτούνται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε 

απόφαση της Αστικής Μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «Αποστολή» που θα 

απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω 

αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της πρόσκλησης. 

8.2. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή  από το οποίο να προκύπτει ότι  είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. 

8.3. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι  είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επιμελητήριο και το Ειδικό Επάγγελμά τους, μέχρι και την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς τους. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 

επάγγελμα, ότι διαθέτουν βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή 

του Δημοσίου ή του ΟΓΑ. Τα αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δηλώνουν 

ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της Χώρας 

εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της 

Χώρας εγκατάστασής τους, μέχρι και την ημέρα υποβολής τη προσφοράς τους.  

8.4. Πιστοποιητικό HAACP ή / και AGROCERT. 
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8.5. Τα παραστατικά εκπροσώπησης εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν 

στην παρούσα με αντιπρόσωπό/εκπρόσωπό τους. 

8.6. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων στο παρόν άρθρο 

υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να φέρει ως ημερομηνία υπογραφής την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς , με την επισήμανση ότι φέρουν 

ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημε ρών 

προς της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών,  χωρίς να απαιτείται θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής. Σε περίπτωση υποβολής της προσφοράς με 

ταχυδρομική υπηρεσία (ΕΛΤΑ ή Ταχυμεταφορές), η ημερομηνία υπογραφής των 

υπεύθυνων δηλώσεων, θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία κατάθεσης. 

 

ΆΡΘΡΟ 9 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

9.1. Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά» υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως, η οικονομική προσφορά η 

οποία συντάσσεται βάσει του υποδείγματος που επισυνάπτεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσης.  

9.2. Δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν προσφορά η οποία θα δίνεται, για μέρος των 

ποσοτήτων του προμηθευόμενου είδους. 

9.3. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

9.4. Η προσφερόμενη έκπτωση στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε 

κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, είναι σταθερή και αμετάβλητη  και 
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ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και της χρονικής παράτασης που 

τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση.  

9.5. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει του 

ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του. 

9.6. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα υψηλού ποσοστού έκπτωσης, ο 

προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η 

σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. Οι διευκρινήσεις αυτές μπορεί 

ενδεικτικά να αναφέρονται: α) στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου 

παραγωγής των προϊόντων, β) στις τεχνικές λύσεις που επελέγησαν ή / και τι ς 

εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια 

των προϊόντων, γ) στην πρωτοτυπία των υλικών που προσφέρει ο 

προμηθευτής και στην ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον 

προσφέροντα. Εάν δεν δοθούν οι διευκρινήσεις αυτές ή αν αυτές που δόθηκαν 

κριθούν αιτιολογημένα ανεπαρκείς ή ανακριβείς, η προσφορά απορρίπτεται.  

9.7. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με 

ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής, ή εκτός της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, ή ελλιπής, ή όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές με εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται 

δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς με εναλλακτικές λύσεις, η σχετική 

προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. Επιπλέον εφόσον από την προσφορά 

δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης για το 

σύνολο της ποσότητας του είδους που προσφέρει ο μετέχων στην πρόσκληση, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αναθέτουσας ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. 
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9.8. Στο προσφερόμενο ποσοστό  έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν 

επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και 

διανομής και εν γένει ό,τι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που 

προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

10.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους  

στο πρωτόκολλο της «Αποστολής» στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, 

Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, μέχρι την 

22/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 μ.μ. 

10.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς 

την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους,  

10.3. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 

δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες στους 

προσφέροντες. 

10.4. Επιτρέπεται ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς. Η ταχυδρομική 

αποστολή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή, εφόσον  φτάσει και λάβει αριθμό 

πρωτοκόλλου από την «Αποστολή» μέχρι την ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι 

ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα των 

προηγούμενων διατάξεων δεν λαμβάνονται υπόψη. 

10.5. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή της  προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη 

συνοδεύουν. 

10.6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην «Αποστολή», στην Ελληνική γλώσσα, 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που 

περιέχει η προσφορά είναι διατυπωμένο σε άλλη γλώσσα εκτός της ελληνικής, 
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θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.  

10.7. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

10.8. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι 

σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, 

συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κ.τ.λ. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις 

των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται, εφόσον προσαρτώνται στην 

προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και 

σελίδας. Κατά την κρίση της Επιτροπής ι Αξιολόγησης Προσφορών, προσφορά 

με γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.  

10.9.Ο προσφέρων υποχρεούται να συμπληρώσει ο ίδιος, πέρα από τις κατά 

παράγραφο απαντήσεις, και τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και 

παραρτήματα της διακήρυξης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. 

10.10. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να 

φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις 

τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να 

αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος  της 

πρόσκλησης.  

10.11.  Επισημαίνεται ότι: 

 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή τροποποίηση της 

προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας 
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Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν 

οποιονδήποτε όρο αναπροσαρμογής 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό 

αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής. 

 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνος ή 

συμμετέχοντας σε μόνο ένα σχήμα. 

 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στην πρόσκληση σε περισσότερες από μία 

υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού 

όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει. 

 Μετά την υποβολή της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν 

διευκρινήσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, μόνο όταν 

αυτές ζητούνται είτε από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών κατά την ενώπιόν τους διαδικασία, είτε με έγγραφο της 

«Αποστολής» μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. 

Από τις ανωτέρω διευκρινήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από 

την αρμόδια επιτροπή. 

 Σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

που εμπίπτουν στη σφαίρα του εμπορικού απορρήτου, τότε ο 

προσφέρων οφείλει να σημειώνει με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία αυτά. 

10.12. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη 

σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης.   
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10.13. Όλα τα πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε 

πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα. 

10.14. Η προσφορά υποβάλλεται  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

φέρει τις ενδείξεις, που αναφέρονται παρακάτω. Ο κυρίως σφραγισμένος 

φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους»): 

10.15.1 Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της παρούσας Πρόσκλησης σε ένα (1) 

πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο.  

Στον πρωτότυπο φάκελο και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη  

"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε 

περίπτωση ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι 

μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

10.15.2. Β. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος, επί ποινή 

αποκλεισμού είναι χωριστός και σφραγισμένος, και περιέχει ένα (1) πρωτότυπο 

και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.  

Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα. 

10.15.3. Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τον 

Πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ  της παρούσας Προκήρυξης. 

10.15.4. Ο κυρίως φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία, 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις παρακάτω 

ενδείξεις: 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Προμήθεια φρέσκων οπωρολαχανικών σε 

επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου 

(αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν 

εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην 

εστία τους)» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ: 22/08/2016, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 15:30 μ.μ. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 

επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

10.15.5. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η 

πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

ΆΡΘΡΟ 11 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

11.1. Η Αξιολόγηση των Προσφορών διενεργείται από  Επιτροπή, κατά την 

οριζόμενη στο αρ. 4.2. της παρούσης ημεροχρονολογία,  ενώπιον των 

Διαγωνιζόμενων ή των νόμιμα εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, σε μια 

ενιαία διαδικασία. 

 Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος και αποσφραγίζεται. 

 Μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο φάκελος με τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς  και εν συνεχεία μονογράφονται όλα 

τα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.   
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 Για τους συμμετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 

τα δικαιολογητικά τεχνικής επάρκειας κρίθηκαν αποδεκτά, 

αποσφραγίζεται  ο φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» 

και μονογράφεται το περιεχόμενό τους. Ακολουθεί αξιολόγηση των 

οικονομικών στοιχείων, συντάσσεται πρακτικό από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών και ακολουθεί σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς  αποδεκτές, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. Από την 

οικονομική αξιολόγηση των προσφορών προκύπτει η προσφορά με την 

χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο. 

11.2. Οι προσφέροντες θα καταταγούν κατά φθίνουσα σειρά με βάση  την 

προσφορά με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης. Από τον πίνακα αυτό θα 

προκύψει και ο προτεινόμενος από την Επιτροπή, ως υποψήφιος Ανάδοχος. Η 

κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα, που η προσφορά του συνίσταται στο 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. 

11.3. Εφ’ όσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Πρόσκληση και δεν υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογισμό της, 

η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση στον υποψήφιο με το υψηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης. 

ΆΡΘΡΟ 12 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 

AMOIBH AΝΑΔΟΧΟΥ  

12.1. Στον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση του 

αποτελέσματος της Πρόσκλησης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 

προκειμένου να προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών και να υπογράψει  το σχέδιο 
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σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) για την προβλεπόμενη στην παρούσα πρόσκληση 

προμήθεια.  

12.2. Η τιμή της ποσότητας του συνόλου των  προμηθευόμενων 

οπωροκηπευτικών συμφωνείται στο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης % επί της 

μέσης λιανικής τιμής πώλησης όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα 

παραλαβής των ειδών οπωροπωλείου  και όπως αυτή προκύπτει από το 

εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, βάσει της οικονομικής 

προσφοράς, που κατέθεσε ο ανάδοχος 

12.3. Η προσφερόμενη έκπτωση στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του και που 

αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό του γνώρισμα, 

είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και 

της χρονικής παράτασης που τυχόν ζητηθεί από την «Αποστολή» και δεν 

υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.  

12.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει του 

ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του. 

12.5. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικώς επί αναλόγου οριστικής τμηματικής 

παραλαβής και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο παραγγελίας κάθε ποσότητας 

προμηθευομένων ειδών και το σχετικό δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, εντός 

χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την έκδοση έκαστου τιμολογίου, 

με την προσκόμιση των ακόλουθων:  

12.5.1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 

12.5.2. Θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής για το οποίο θα εκδίδεται το 

αντίστοιχο τιμολόγιο. 

12.5.3. Βεβαίωση της οικείας Αγορανομικής αρχής για την τιμή του είδους την 

ημέρα της παράδοσης. 

12.5.4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
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12.5.5. Η καταβολή του Φ.Π.Α. βαρύνει την αναθέτουσα. 

12.6. Επί της τιμής θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν φόροι.  

12.7. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς περιλαμβάνονται στην οικονομική 

προσφορά του αναδόχου και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 

ενδεχόμενη απαίτηση αυτού για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ αυτόν, για τις 

παραπάνω δαπάνες. 

12.8. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα 

υποβάλλονται στην Αναθέτουσα επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

ΆΡΘΡΟ 13 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ 

13.1. Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα η 

Αναθέτουσα, έχει την ευχέρεια πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος 

της πρόσκλησης και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το 

στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να 

αποφασίσει να ματαιώσει την πρόσκληση για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν 

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις 

καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης, είτε να διατάξει την 

επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 

προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία . Σε περίπτωση 

ματαίωσης της πρόσκλησης οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την 

Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν 

αποζημίωση.   

13.2. Όταν η ματαίωση της πρόσκλησης λαμβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση 

των προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν 

τιμές και άλλα στοιχεία της προσφοράς, επιστρέφονται στους προσφέροντες. 



Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, βάσει της από 24/10/2014 προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει 
με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την Αποστολή. Σελίδα 20 
 

13.3. Η Αναθέτουσα δικαιούται επίσης να επαναπροκηρύξει την παρούσα 

πρόσκληση αν δεν ευοδωθεί η παρούσα  καθώς επίσης και να προβεί σε 

διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί η 

παρούσα διαδικασία, ή σε περίπτωση που στην παρούσα διαδικασία δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν 

κρίνεται κατάλληλη, ή αν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης. 

13.4. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της Αποστολής 

ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι' 

οιανδήποτε αιτία. 

13.5. Άπαντες οι όροι της πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί. 

13.6. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στην πρόσκληση αποτελεί 

αυταπόδεικτη απόδειξη περί του ότι ούτοι γνωρίζουν και αποδέχονται όλους 

τους όρους ανεπιφυλάκτως. 

ΑΡΘΡΟ 14-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007.  

ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Η παρούσα πρόσκληση αποτελείται από το σώμα της προσκλήσεως, το  

Παράρτημα Α’ (Τεχνικές Προδιαγραφές), το Παράρτημα Β’ (Τόποι παράδοσης 

προϊόντων), το Παράρτημα Γ’ (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) και  το 

Παράρτημα Δ’ (σχέδιο της συμβάσεως),  τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄  

Ο Γενικός Διευθυντής 

Ημερομηνία, ……/…../2016 
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Κωνσταντίνος Δήμτσας 
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