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ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ   

ΕΤΟΥΣ 2022 

 

 

         Το Διοικητικό Συμβούλιον του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η ΣΤΕΓΗ 

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» κατόπιν της υπ’ αριθ. 281/20-12-2021 αποφάσεως αυτού, 

προκηρύσσει ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΌ ανοικτόν δημόσιο μειοδοτικόν διαγωνισμόν, με 

σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών ειδών Αρτοποιίας, 

Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, και Καθαριότητος. 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι, διά τα είδη Αρτοποιΐας, Οπωροπωλείου, 

Παντοπωλείου, Κρεοπωλείου, Καταψύξεως, Καθαριότητος η προσφορά με την 

χαμηλότερη τιμή και σταθερή για όλο το χρόνο. 

       

ΑΡΘΡΟΝ  1ον .-   ( Χρόνος καί τόπος διεξαγωγη̃ς του̃ Διαγωνισμου)̃ 

 

       Ό διαγωνισμός θά διενεργηθῇ την 1-2-2022, ὴμέραν ΤΡΙΤΗ καί περί ώρας 

14:00ης , εις τα Γραφεία του Ιδρύματος, επί της οδού Λακωνικής 333 εις 

Καλαμάταν, ένθα οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν γνώσιν των όρων 

της Δημοπρασίας κατά τας εργάσιμους ημέρας και ώρας. 

Τό ἒντυπον τῆς προσφορᾶς χορηγει̃ται ὑπό του Ίδρύματος κεκυρωμένον, ἂλλως 

τε εἶναι ἄκυρον. 

Ἄν ὁ διαγωνισμός ὰποβῇ ἂγονος ἢ ὰσύμφορος διά τό Ἳδρυμα, το Ίδρυμα 

δικαιούται κατά την ανέλεγκτη κρίση του είτε να ορίσει νέο επαναληπτικό 

διαγωνισμό είτε να αναθέσει ελεύθερα την αναφερόμενη στην παρούσα 

προμήθεια αγαθών, κατά το συμφέρον του Ιδρύματος. 

 

Τά πρός προμήθειαν εἲδη καί παροχή ὑπηρεσιω̃ν εἶναι : 

1) Εἲδη  Ἀρτοποιῒας 

2) Εἲδη  Παντοπωλείου, 

3) Εἲδη  Ὁπωροπωλείου, 

4) Εἲδη  Κρεοπωλείου 

5) Εἲδη  Καταψύξεως, 

6) Εἲδη  Καθαριότητος, 

 

 

Ἀναλυτική περιγραφή τω̃ν καθ’ ἓκαστα, γίνεται κατωτέρω. 

 1)  Εἲδη ἀρτοποιΐας : 

 

- Ἄρτος Τύπου 70%, καλω̃ς ὲψημένος, καλη̃ς ὲξωτερικη̃ς και ὲσωτερικη̃ς 

ὲμφανίσεως, σχήματος στρογγυλού (καρβέλι), βάρους ένός (1) κιλοῦ ἀκριβώς, 

συμφώνως πρός τήν ἰσχύουσαν νομοθεσίαν. 
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  2) Εἲδη παντοπωλείου : 

 
Αλάτι τυροκομικό  

Αλεύρι  

Αυγά μεσαία 

Βακαλάος Φιλέτο 

Βανίλια (σκόνη) 

Γάλα εβαπορέ 

Γαρύφαλλο 

Γιαούρτι στραγγιστό 10% 

Γιαούρτι στραγγιστό 5% 

Γιαούρτι στραγγιστό 3,85% 

Γιαούρτι στραγγιστό 2% 

Ελιές Καλαμών 

Ζαμπόν 

Ζάχαρη λευκή  

Ζελέ με γεύση μπανάνα-φράουλα 

Κακάο 

Κανέλα 

Καφές ελληνικός  

Καφές Νες 

Κέτσαπ 

Κίμινο 

Κορν Φλάουερ 

Κρασί 

Κριθαράκι μέτριο 

Μαγιά 

Μακαρονάκι κοφτό  

Μακαρόνια  Νο 5  

Μακαρόνια Νο6    

Μανιτάρια 

Μαργαρίνη 

Μέλι 

Μίγμα για πανακότα 

Μοσχοκάρυδο τριμμένο 

Μουστάρδα 

Μπαχάρι 

Μπέικον 

Μυζήθρα  Α΄ Ποιότητος 

Ξύδι special 

Όρυζα γλασσέ  
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Όρυζα Καρολίνα 

Όρυζα Νυχάκι 

Πανακότα 

Πάριζα 

Πέννες 

Πιπέρι 

Πουρές πατάτας 

Πτι-μπερ 

Ρήγανη 

Σάλτσα Πίτσας 

Σουσαμάκι, αστράκι, κ.λ.π. ζυμαρικά 

Ταραμάς  

Τοματοπολτός 

Τοματοχυμός 

Τορτελίνια με γέμιση τυρί  

Τραχανάς Ξυνός    

Τσάι (ΤΜΧ) 

Τυρί EDAM 

Τυρί GOUDA 

Τυρί Λευκό 

Τύρος φέτα Α΄ Ποιότητος ελληνική βαρελίσια 

Φακές Μέτριες    

Φακές Ψιλές 

Φασόλια Γίγαντες   

Φασόλια Μαυρομμάτικα 

Φασόλια Μέτρια   

Φιδές ψιλός . 

Φιλέτο Γαλοπούλας (αλλαντικό) 

Φρυγανιές σταρένιες 

Χαλβάς 

Χαμομήλι (φακ) 

Χοιρινή Ωμοπλάτη (αλλαντικό) 

Χυλοπιτάκι 

Χυλοπίτες   

Χυμός Λεμονιού  

Χυμός συμπυκνωμένος βύσσινο  

Χυμός συμπυκνωμένος πορτοκαλάδα 

3) Εἲδη ὁπωροπωλείου : 

 

Λαχανικά ἐποχη̃ς, αγγούρια, καρότα, άνιθος, σέληνο, λεμόνια, κρόμμυα, σκόρδα 

καί πατάτες (Α΄ ) πρώτης ποιότητος. 

Τομάτα, φροῦτα (Α΄) καί (Β΄) ποιότητος κατά παραγγελίαν μας. 
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  4) Εἲδη καταψύξεως : 

 

 Κατεψυγμένα κρέατα:  Αμνού, Γαλοπούλας, Μόσχου (κρέατος και κιμά),  

Χοιρινού (κρέατος και κιμά), Κοτόπουλο Μπούτια & Στήθος 

 Κατεψυγμένοι ιχθύες: Βακαλάος ακέφαλος, Βακαλάος φιλέτο, Παγκάσιους 

φιλέτο, Πέρκα 

Κατεψυγμένα λαχανικά : Αγγινάρες, Ανάμικτα, Αρακάς, Μπάμιες, Σπανάκι, 

Φασολάκια 

Κατεψυγμένα θαλασσινά: Θράψαλα προτηγανισμένα (ροδέλες), Καλαμαράκια 

καθαρισμένα, Σουπιές καθαρισμένες, Χταπόδι Τ3, Χταπόδι Τ5 

 

5) Εἲδη κρεοπωλείου : 

 
Αμνός 

Γαλοπούλα 

Κοτόπουλο Μπούτια 

Κοτόπουλο Στήθος 

Λουκάνικο χωριάτικο 

Μόσχου (κρέατος και κιμά) 

Χοιρινό (κρέας και κιμάς) 

 

 

6) Εἲδη καθαριότητος : 

 
Αλουμινόχαρτο 

Αφρόλουτρο 

Γάντια κουζίνας 

Εντομοκτόνο 

Καθ. Τουαλέτας (Παπάκι) 

Καθαριστικό μπάνιου 

Κουβάς Νο 121 

Κουβάς Νο 124 

Μαλακτικό ρούχων  

Ξυραφάκια 2 λεπίδων 

Ξυραφάκια 3 λεπίδων 

Σάκοι απορ. Μεσαίοι  

Σάκοι καλαθίου 

Σαμπουάν  

Σαπούνι πράσινο 125gr 

Σκόνη πλυντηρίου με κόκκους 

Σκούπες πλαστικές 

Σκούπες πλαστικές με κοντάρι 

Σφουγγ. επαγγ. με κοντάρι 400gr 
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Σφουγγάρι γίγας με σύρμα τεμ. 

Σφουγγάρι πράσινο 

Σφουγγάρι μπάνιου μέτριο τεμ. 

Σφουγγαρίστρες 400gr επαγγελματικές 

Υγρό πιάτων  

Υγρό πατωμάτων 

Υγρό πλυντηρίου πιάτων 

Υγρό πλυντηρίου ρούχων 

Υγρό τζαμιών  

Υγρό τζαμιών με αντλία 

Υδρ. Οξύ  

Χλωρίνη 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 2ον.-   (Προσόντα καί δικαιολογητικά συμμετοχῆς) 

    

  α)  Εἰς τήν δημοπρασίαν γίνονται δεκτοί προμηθευταί, ἀσκου̃ντες ὡς κύριον 

επάγγελμα βιοποριστικόν, ὰνάλογον πρός ἓκαστον τω̃ν διαγωνιζομένων εὶδων̃  

προμηθείας, ὃπως ἐκτίθενται ἀναλυτικω̃ς εἰς τό ἄρθρον (1)  τη̃ς παρούσης. 

     β)  Κάθε προμηθευτής πού ἐπιθυμει̃ ἳνα λάβῃ μέρος εἰς τήν δημοπρασίαν, 

καλει̃ται νά ὑποβάλῃ τά ἑξη̃ς δικαιολογητικά: 

     1) Τήν προσφοράν του, ὲντός ὶδιαιτέρου ὲσφραγισμένου φακέλλου 

συμπεπληρωμένης τη̃ς σταθερής  τιμη̃ς μονάδος  καί  ὑπογεγραμμένης δεόντως. 

Ὁ ὲσφραγισμένος, ὡς  ἂνω  φάκελλος φέρει ἐξωτερικω̃ς τό ὸνοματεπώνυμον τοῦ 

διαγωνιζομένου καί παραδίδεται εἰς τήν Ἐπιτροπήν μαζί μέ τά ὑπόλοιπα 

δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται στο σχετικό παράρτημα. 

     2)  Ὁ διαγωνιζόμενος φέρει μαζί του τήν Ἀστυνομικήν του ταυτότητα,τήν 

ὁποίαν επιδεικνύει εἰς τήν Ἐπιτροπήν πρός διαπίστωσιν τη̃ς ταυτοπροσωπίας,ἢ 

καί ἑτέρου σχετικοῦ  ἐπισήμου ἐγγράφου τοῦ Δημοσίου. 

     3)  Προκειμένου διά προμήθειαν ὑλικοῦ ἀπαιτεῖται πιστοποιητικόν τοῦ 

ἀρμοδίου ἐμπορικού Ἐπιμελητηρίου περί ἐγγραφῆς τῆς ἐπιχειρήσεως εἰς αὐτό. 

    4)  Ο Μειοδότης, προμηθευτής και συντηρητής, δεσμεύεται ρητά ότι θα τηρεί 

αυστηρά και απαρέγκλιτα τις επιταγές της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας σε 

σχέση με την προστασία από τη διάδοση του covid-19 και δεσμεύεται ότι το 

προσωπικό, που θα απασχολείται σε σχέση με το Ίδρυμα θα είναι πλήρως 

εμβολιασμένο για τη νόσο covid-19, άλλως και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής 

του, το Ίδρυμα δικαιούται είτε να μην υπογράψει την οικεία σύμβαση εξ αρχής είτε 

να την καταγγείλει, τα δε αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την 

κοινοποίηση στον Μειοδότη σχετικού εγγράφου. 

5) Ο Μειοδότης, προμηθευτής, οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για 

οτιδήποτε λαμβάνει γνώση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τοΊδρυμα, 
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αλλά και αορίστως μετά τη λήξη αυτής με οποιοδήποτε τρόπο, το οποίο αφορά 

στο Ίδρυμα και στους φιλοξενούμενους σε αυτό και να συμμορφώνεται απόλυτα 

προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. 

2016/679. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 3ον .-    (Ἐγγυητική ἐπιστολή δικαιώματος συμμετοχῆς) 

 

Ἡ ὲγγυητική ὲπιστολή ἢ ἡ ὲγγύησις εἰς χρη̃μα, ἐξ ΕΥΡΩ ἑκατόν πενήντα (150€) 

κατατίθεται εἰς τήν Ἐπιτροπήν μαζί μέ τά λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 

ὲπί ὰποδείξει, μέχρι περαιώσεως τη̃ς διαδικασίας καί ὰναδείξεως του̃ τελευταίου 

μειοδότου, τοῦ ὁποίου καί κρατεῖται ἡ ἐγγύησις  μέχρις ὑπογραφής τοῦ 

ἐργολαβικοῦ συμφωνητικοῦ, ἐνῶ τῶν ὑπολοίπων ἐπιστρέφονται μετά την 

ολοκλήρωση του διαγωνισμού, καί ὑπογραφόντων διά τήν ἐπιστροφήν εἰς 

αὐτούς. 

 

ΑΡΘΡΟΝ  4ον .-   ( Χρόνος ὑποβολῆς – τύπος προσφορᾶς). 

 

     α)  Αἱ προσφοραί, δέον όπως κατατεθου̃ν εἰς την Γραμματείαν του Ιδρύματος 

το αργότερο μέχρι την 12-1-2022 και ώρα 13:00. Αἱ προσφοραί, ἂν δέν 

κατατεθου̃ν εἰς τήν συνεδριάζουσαν Ἐπιτροπήν διεξαγωγη̃ς του̃ διαγωνισμου,̃ 

εὶς τόν προκαθορισμένον χρόνον καί τόπον μέχρι τη̃ς λήξεως του̃ χρόνου 

καταθέσεως, ὰποστέλλονται μέ οἱονδήποτε τρόπον (ταχυδρομείο, courier, 

ηλεκτρονικά (σε ένα αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

stegiekklisias@gmail.com) καί παραλαμβάνονται ἀπό το Ἵδρυμα μέ α̉πόδειξιν 

ὲφόσον φθάσουν εἰς τό Ἳδρυμα, μέχρι την ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία. Εἰς 

περίπτωσιν πού δέν τηρηθου̃ν τ’ἀνωτέρω,  αί  ἀποστελλόμεναι προσφοραί δέν 

λαμβάνονται ὑπόψιν. 

     β)  Ἀντιπροσφοραί δέν γίνονται δεκταί. 

    γ) Οι προσφερόμενες τιμές θα ανάγονται εις την μονάδα μέτρησης όπως έχει 

προβλεφθεί εις το σχετικό έντυπο το οποίο διατίθεται από το Ίδρυμα. Καμία 

παρέμβασις επί των μονάδων μετρήσεως δεν επιτρέπεται και οι προσφερόμενες 

τιμές θα λογίζονται ως αντιστοιχούσες στην μονάδα μέτρησης του ειδικού 

εντύπου προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 5ον .- ( Τιμαί – ἐκπτώσεις) 

        

 α) Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι διά τα είδη Οπωροπωλείου, Παντοπωλείου,  

Καταψύξεως, Γαλακτοπωλείου, Καθαριότητος και Αρτοποιΐας η προσφορά με την 

χαμηλότερη τιμή, και σταθερή για όλο το χρόνο. Ἠ κατακύρωση δύναται να γίνει 

σε διαφορετικούς μειοδοτήσαντες προμηθευτές ἀνά είδος.   

    β)  Εἰς τάς τιμάς μονάδος περιλαμβάνονται καί συνυπολογίζονται, πέραν τῆς 

α̉ξίας του ̃εἲδους, καί τά μεταφορικά μέχρι τη̃ς α̉ποθήκης τοῦ Ἱδρύματος, ὡς καί 
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πα̃ν ὃτι ἒχει σχέσιν μέ τήν α̉γοραπωλησίαν, πλῆν του̃ Φ.Π.Α. ὁ ὁποι̃ος βαρύνει 

το Ἳδρυμα. 

    γ)  Οἱ Λιανικές τιμές θα εἶναι αυτές, οἱ ὁποίες ἱσχύουν κατά την ἠμερομηνία 

διεξαγωγής της Δημοπρασίας και δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις τρέχουσες 

τιμές, όπως αυτές καθορίζονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου 

και Τουρισμού της ΠΕ Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελ/νησου, όπου αυτές 

υπάρχουν. 

 

    ΑΡΘΡΟΝ 6ον.-    ( Τόπος – χρόνος – ποσοτική παραλαβή ὑλικου̃ ) 

         

 α)  Τό πάσης φύσεως παραγγελόμενον ὑλικό θά παραδίδεται μέ μέριμναν καί 

δαπάνην του̃ προμηθευτου̃,̃ εἰς τήν ἀποθήκην του̃ Ἱδρύματος. Ἡ ζύγισις θά γίνεται 

μέ τά μετρικά ὂργανα τοῦ Ἱδρύματος καί θεωρεῖται ὡς ἡ ἀκριβής ζύγισις του ̃

ὑλικοῦ, ε̉νώπιον τῆς Ἐπιτροπη̃ς Παραλαβη̃ς ὑλικου̃̃. Τά μετρικά ὂργανα 

ε̉λέγχονται διά τήν α̉κρίβειαν των ἐλεύθερα. 

     β)  Ἡ παράδοσις, α̉ναλόγως του̃ παραδιδομένου ὑλικου̃, θά γίνεται εἰς χρόνον 

συμφω- νούμενων ἑκάστοτε μεταξύ τῶν συμβαλλομένων μερων̃, μέ γνώμονα 

πάντοτε την ἒγκαι- 

ρον ἀλλά καί ἀσφαλη̃ ποιοτικω̃ς, παραλαβήν του̃ ὑλικου̃ ἀπό μέρους του̃ 

Ἱδρύματος. 

     γ)   Ποσότης α̉νωτέρα τη̃ς παραγγελλομένης δέν θεωρει̃ται ὡς παραληφθει̃σα. 

Ἀντιθέτως, ποσότης μικροτέρα τη̃ς παραγγελλομένης συνεπάγεται ὑποχρέωσιν 

του̃ προ- μηθευτου̃ περί τῆς ἀμέσου καλύψεως τη̃ς διαφορα̃ς, διά προσκομίσεως 

του̃ ὑπολειπομέ- νου ὑλικου̃ άλλως δημιουργεί υποχρέωση του προμηθευτή προς 

αποζημίωση του Ιδρύματος. 

   

ΑΡΘΡΟΝ 7ον.-    ( Ποιοτική παραλαβή ὑλικου̃ ) 

 

             Ἡ ποιοτική παραλαβή του̃ παραλαμβανομένου ὑλικου̃ καί ἐκτελέσεως 

ἐργασιών (παροχή ὑπηρεσιών) θά γίνεται ἀπό Ἐπιτροπήν Παραλαβής ὑλικου,̃ 

ὁριζομένην ἀπό τό Διοικητικόν Συμβούλιον του̃ Ἱδρύματος. 

Ὃλα τά παραγγελόμενα εἲδη εἶναι πρώτης (α΄) ποιότητος καί δέον ὃπως 

πληρου̃ν τάς διατάξεις του ̃Κώδικος τροφίμων καί α̉ντικειμένων κοινη̃ς χρήσεως 

και τις εν γένει ισχύουσες διατάξεις νόμου, υπουργικές αποφάσεις κλπ. Ἡ 

ἐπιτροπή ἒχει τό δικαίωμα νά ε̉νεργει̃ μικροσκοπικόν καί ποιοτικόν ἒλεγχον, 

πρακτικήν δοκιμασίαν, νά ζητα̃ χημικάς, ὑγειονομικάς καί κτηνιατρικάς 

ε̉ξετάσεις πρός διαπίστωσιν τη̃ς ποιότητος καί καταλληλότητος, τω̃ν πρός 

προμήθειαν ὑλικων̃. Εἰς περίπτωσιν ὰπορρίψεως κάποιου εἲδους, δι’ οἱονδήποτε 

βάσιμον λόγον, ὁ προμηθευτής ὀφείλει νά τό ἀντικαταστήσῃ σέ διάστημα 

καθοριζόμενον ἀπό τήν ̉Επιτροπήν Παραλαβη̃ς, μετά παρέλευσιν του̃ ὁποίου, τό 

Ἳδρυμα δύναται νά προμηθευθῇ τό εἶδος του̃το ἀπό τό ἐλεύθερον ἐμπόριον, εἰς 

βάρος του ̃ προμηθευτου̃. Εἰς περίπτωσιν ἀρνήσεως του̃ προμηθευτου̃ ν’ 

ἀντικαταστήσῃ τό ἀπορριφθέν εἶδος ἢ ἂν ἡ ἀπόρριψις ἒγινεν ἀπό ὑπαιτιότητα 

του̃ προμηθευτου ̃ λόγω ποιότητος ἢ ποσότητος, παρέχεται εἰς τό Ἳδρυμα, 
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δυνατότητα ἐκπτώσεως τη̃ς ἐγγυητικη̃ς ἐπιστολη̃ς καλη̃ς ὲκτελέσεως, ὑπέρ του ̃

Ἱδρύματος, καί κήρυξις του̃ προμηθευτου̃ ἐκπτώτου.- 

 

ΑΡΘΡΟΝ 8ον.-    ( Πληρωμαί – Κρατήσεις ὑπέρ Τρίτων ) 

 

    Αἱ πληρωμαί θά γίνωνται : 

α)   Μέ τήν ἒκδοσιν χρηματικου ̃ ε̉ντάλματος πληρωμη̃ς ὑπό του̃  Ἱδρύματος μέ 

βάσιν τά νόμιμα δικαιολογητικά πού θά ὑποβάλῃ ὁ προμηθευτής 

συγκεντρωτικά, τό πρω̃το δεκαήμερον, του̃ ἑπομένου ἁπό τόν μη̃να κατά τόν 

ὁποι̃ον ἐγενοντο αἱ προμήθειαι. 

   β)     ̉Εφόσον ἢθελε προβλεφθῇ ποσοστό Κρατήσεων ὑπέρ Τρίτων, τό ποσοστόν 

του̃το θά βαρύνῃ τόν προμηθευτήν ἐξολοκλήρου πλήν του ̃ Φ.Π.Α. ὁ ὁποι̃ος 

βαρύνει τό Ἳδρυμα.- 

    

   

  ΑΡΘΡΟΝ 9ον.-   ( ̉Ενστάσεις διαγωνιζομένων) 

 

             Ἔνστασις κατά του ̃κύρους τη̃ς δημοπρασίας γίνεται δεκτή ε̉ντός εἲκοσι 

τεσσάρων ὡρω̃ν (24) α̉πό τη̃ς α̉νακοινώσεως του̃ α̉ποτελέσματος αυ̉τη̃ς. Μετά 

παρέλευσιν του̃ ὡς ἂνω καθοριζομένου χρόνου, αἱ ἐνστάσεις εἶναι ἀπαράδεκτοι. 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 10ον.-   ( Ἐπικύρωσις δημοπρασίας ) 

 

              Τό ἀποτέλεσμα τη̃ς δημοπρασίας ὑποβάλλεται ὑπό τη̃ς Έπιτροπη̃ς 

διενεργείας, εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον του̃ Ἱδρύματος, μόνον ἁρμόδιον νά 

ἐπικυρώσῃ ἢ νά ἀκυρώσῃ τόν διαγωνισμόν, κατά τήν ἀπόλυτον κρίσιν αὐτου̃. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 11ον.-   (Ματαίωσις του Διαγωνισμού)  

 

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον 

Διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

I. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας, 

II. εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη 

ικανοποιητικό, 

III. εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού 

ανταγωνισμού, 

IV. εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

         Ή δαπάνη διά τήν διενέργειαν του̃ διαγωνισμου̃, βαρύνει τούς τελευταίους 

μειοδότας, κατ’ ἰσομοιρίαν. Τό ἀναλογου̃ν ποσόν εἰσπράττεται ὑπό του ̃ 
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Ἱδρύματος κατά τήν ἐξόφλησιν του̃ πρώτου λογαριασμου̃ καί παραδίδεται εἰς 

αὐτούς πινάκιον των̃ ἐξ́όδων εἰς τό ὁποι̃ον θά ἐμφαίνηται τό σύνολον τη̃ς 

δαπάνης καί τό μέρισμα ἑκάστου αὐτω̃ν.- 

 

 

ΑΡΘΡΟΝ 12ον.-   (Ἀκύρωσις παραγγελίας) 
 

             Τό Ἳδρυμα δύναται νά ἀκυρώσει – ἐν μέρει ἢ κατά τό ὃλον – τήν 

παραγγελίαν ἐάν ἢθελε γίνῃ ἡ προμήθεια, ἐξ ἂλλης πηγη̃ς ἀδιακρίτως, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα, ὑπό τόν ὃρον τη̃ς ἐμπροθέσμου εἰδοποιήσεως του ̃

προμηθευτου ̃ήτοι το αργότερο μιας εργασίμου ημέρας προ της προμηθείας του 

αγαθού.- 

 

   ΑΡΘΡΟΝ 13ον.-    ( Συμφωνητικόν – Ἐργολαβικόν )  
 

          Ὁ Μειοδότης ε̉π’ ο̉νόματι του̃ ὁποίου θά κατακυρωθει̃  ὁ διαγωνισμός, 

ὁφείλει  νά προσέλθῃ ἐντός ὀκτώ ἡμερολογιακων̃ ἡμερω̃ν, ἀπό τη̃ς εἰδοποιήσεώς  

του ὑπό του̃ Ἱδρύματος πρός ὑπογραφήν του̃ σχετικου̃ Συμφωνητικου̃ –

 ̉Εργολαβικου̃, ἂλλως κηρύσσεται ἒκπτωτος καί α̉νακηρύσσεται προμηθευτής  ὁ 

ἑπόμενος, κατά σειράν ἐκπτώσεως μειοδό- της. Οἱ  ὃροι τη̃ς παρούσης  

Προκηρύξεως, θ’α̉ποτελέσουν α̉ναπόσπαστον τμη̃μα του̃ συνταχθησομένου 

συμφωνητικου,̃ ε̉νσωματουμένη εἰς αὐτό, καί θ’ α̉ποτελέσῃ ε̉φεξη̃ς ἐνιαῖ- ον μετ’ 

αὐτου̃ κείμενον. 

       Ο μειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων 

του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να 

καλύπτει ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150,00€). Η εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης θα είναι ΙΣΧΥΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή εναλλακτικά θα 

δύναται να καταβληθεί εις χρήμα. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται µετά 

την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων του μειοδότη.- 

 

   ΑΡΘΡΟΝ 14ον.-   ( Ει̉δικοί ὃροι τη̃ς συμβάσεως ) 

 

1) ̉Ανάδειξις τω̃ν προμηθευτω̃ν θά γίνῃ διά τό ἒτος 2022 με ανέλεγκτο 

δικαίωμα και κατά τη διακριτική ευχέρεια του̃  Ἱδρύματος νά παρατείνῃ 

τήν ἰσχυ̃ν τη̃ς συμβάσεως ε̉πί ἓν ει̉σέτι ἒτος, γενικω̃ς μέ ὃλους τούς 

ε̉ργολάβους ἢ κεχωρισμένως μέ ε̉ννοίους ε̉ξ αὐτω̃ν, μέ σύμφωνον γνώμην 

καί των̃ ἰδίων τω̃ν ε̉ργολάβων και με τους ίδιους όρους.- 

2) Εἰς περιπτώσεις α̉περγιω̃ν, οἱ προμηθευταί εἶναι ὑποχρεωμένοι νά 

προσφέρουν κανονικω̃ς τάς ὑπηρεσίας των ( προμήθειαν και ἐργασίαν ) 

εἰς τό Ἳδρυμα .- 

3) Τά ὡς ἐν ἂρθρῳ (1) τη̃ς παρούσης διαγωνιζόμενα εἰδη καί παροχάς 

ὑπηρεσιω̃ν, δύναται τό Ἳδρυμα νά τά προμηθεύηται και αποδέχεται 

αντίστοιχα καί ἐξ ἑτέρων πηγω̃ν, ἀπεριορίστως, ἐφ’ ὃσον ἤθελεν ἐπιτύχει 

συμφεροτέρους ὃρους προμηθείας ἤ καί δωρεάν. Ο όρος αυτός κρίνεται 
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από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγκαίος, εύλογος και δίκαιος και 

συνάδει με τη φύση του Ιδρύματος, άπαντα δε τα μέρη παραιτούνται από 

το δικαίωμά τους να προσβάλουν τον παρόντα όρο για οιονδήποτε λόγο 

και αναγνωρίζουν ως μη αντικείμενη στην συναφθείσα σύμβαση την υπό 

τους ανωτέρω όρους προμήθεια ειδών και αποδοχή παροχής υπηρεσιών.- 

4)  Τό τιμολόγιον προσφορα̃ς του̃ κηρυχθησομένου προμηθευτου ̃ὑλικου̃ καί 

προσφορα̃ς ἐργασίας ἀποτελει̃ ἀναπόσπαστον τμη̃μα τη̃ς παρούσης 

Προκηρύξεως, ἐνσωματούμενον εἰς αὐτήν καί ἀποτελου̃ν ἐνιαίον μετ’ 

αὐτῆς κείμενον.- 

5) Το Ίδρυμα δεν δεσμεύεται για συγκεκριμένες ποσότητες αγαθών. 

 

 

Καλαμάτα  20-12-2021 

 

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


