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              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Γενική ∆ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας  
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων 
Τµήµα Γάλακτος         
Εθν. Αντιστάσεως 3, Κατσικά                                
Τ.Κ.: 452 21                                       
Πληροφορίες: Γρ. ∆/ντή                         
Τηλ.:26510 94782                                 
FAX: 2651092523                                  

 

 

          
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΤΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ  CPV-77500000-5 ΑΠΟ 21-03-2018 ΕΩΣ 31-12-2018 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.629,03 € ΠΛΕΟΝ  Φ.Π.Α. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
Έχοντας υπόψιν: 

 
1. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22.08.2011) και την 

υπ’ αριθµ. 188763/10.10.2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 
2284/13.10.2011) για τη σύσταση του οργανισµού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ∆ΗΜΗΤΡΑ» και τη συγχώνευση εποπτευόµενων από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων νοµικών προσώπων. 

2. Την υπ’ αριθ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) Κοινή Απόφαση 
Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Σύσταση 
Οργανισµού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός – ∆ΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση 
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Νοµικών 
Προσώπων». 

3. Την αρ. 7.1 απόφαση της 10ης/26-7-2011 Συνεδρίασης  του ∆Σ  µε την οποία 
εγκρίθηκε ο «Κανονισµός Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων» και την 
τελευταία ενηµέρωση το Απρίλιο του 2016. 

4. Την απόφαση της 70ης/18-01-2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
ΘΕΜΑ 20 που αφορά στη «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταµένου του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και εξουσιοδότησή  του για την 
κίνηση λογαριασµών  του Ινστιτούτου». 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 1147/Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες συµβάσεις 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

6. Την υπ΄ αριθµ. 2178/55783/20-12-2017 (Α∆Α: 7ΝΙΩΟΞ3Μ-Θ7Η) απόφαση της 
∆ιευθύντριας του ΙΤΑΠ-Τµ. Γάλακτος  για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
πρόχειρων διαγωνισµών και αξιολόγησης προσφορών µέχρι του ποσού των 
60.000,00 ευρώ και παραλαβών του ΙΤΑΠ-Τµήµα Γάλακτος  για το έτος 2018. 

Ιωάννινα,    14-03- 2018 
    

Αρ. Πρωτ.:  674/12648 
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7. Την αρ. Θεµ. 17 απόφαση της 92ης Συνεδρίασης του ∆Σ του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ 
που πραγµατοποιήθηκε στις 08-06-2017 σχετικά µε την έγκριση απολογισµού 
των εννέα (9) αυτοχρηµατοδοτούµενων αναπτυξιακών έργων για το έτος 2016 
και έγκριση των τεχνικών δελτίων για το έτος 2017. 

8. Την αρ. Θεµ. 11 απόφαση της 101ης /9-1-2018 Συνεδρίασης του ∆Σ µε θέµα: 
«Κατανοµή του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 του ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ». 

9. Την µε αρ πρωτ.: 11026/06-03-2018 απόφαση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µε 
θέµα: «Τροποποίηση – Ανακατανοµή του προϋπολογισµού του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Αγροτικών Προїόντων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Έρευνας». 

10. Tην µε αρ. πρωτ. 11556/13-03-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε 
Α∆Α:Ω9ΝΚΟΞ3Μ-7ΝΝ και Α∆ΑΜ: 18REQ002792414. 

11. Tην µε αρ. πρωτ. 11557/13-03-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε  Α∆Α: 
ΩΦΖΗΟΞ3Μ-ΦΕΧ και Α∆ΑΜ: 18REQ002792925 . 

 
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 
για την   ανάθεση εργασιών φροντίδας των εκτρεφόµενων ζώων (τάισµα, αρµεγή, 
καθαρισµός αµελκτηρίων, αποκοµιδή κοπριάς, εξωνυχισµός, αποκερατώσεις, µεταφορά 
ζωοτροφών, φροντίδα νεογέννητων, καθαρισµό στάβλου και κοπή χόρτων) του ΙΤΑΠ-
Τµ. Γάλακτος  για το χρονικό διάστηµα από 21-03-2018 έως 31-12-2018 σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.629,03  €  µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του αυτοχρηµατοδοτούµενου έργου 
του ΙΤΑΠ-ΤΜ. Γάλακτος  µε τίτλο «Αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου και του 
αγροκτήµατος του πρώην ΣΓΕ Ιωαννίνων» και των λειτουργικών της µονάδας. 

Προθεσµία Υποβολής Προσφοράς 

Η προσφορά γίνεται δεκτή σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο, στις εγκαταστάσεις του 
ΙΤΑΠ-Τµήµα  Γάλακτος, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 3, Τ.Κ. 45500 στον Κατσικά 
Ιωαννίνων, έως τις 20/03/2018  και ώρα 11:00 µε την ένδειξη:  
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΤΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΣΕ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  ΑΠΟ 21-03-2018 ΕΩΣ 31-12-2018 
  

 ∆ικαίωµα συµµετοχής  έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.  
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.  
 
 
  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται  µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο.  Μέσα στoν 
κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 
 
 Kλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στoν 
oπoίo θα εσωκλείoνται : 
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Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) που 
υποβάλλεται από το άτοµο που εκπροσωπεί νόµιµα το φορέα που υποβάλλει την 
προσφορά στην οποία: 
• Να αναφέρεται ότι ο δηλών ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης που 
υποβάλλει την προσφορά 
• Να είναι ενυπόγραφη και να φέρει την επιχειρηµατική σφραγίδα επ’ αυτής.  
• την υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι αποκλεισµοί 
των παραγράφων 1 και 2 µε του άρθρο 73 του Ν 4412/2016, για κάποιο από τα ακόλουθα 
αδικήµατα :  

 
Λόγοι αποκλεισµού Α:  
Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412 
ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:  

1.  συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση  
2.  δωροδοκία ,  
3.  απάτη  
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες  
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας 
6.  παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων. 
 
Λόγοι αποκλεισµού Β:  

Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

 

Λόγοι αποκλεισµού Γ: 

Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα  

 

Λόγοι αποκλεισµού ∆: 

∆εν έχει υποβληθεί πρόστιµο στην εταιρεία από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του 
σώµατος επιθεώρησης εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας για 
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν την ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς. 

 

•  Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία.  

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν 
σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία.  

•  Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:  
- Η επιχείρηση τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης  

- Ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
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δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη 
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.  

- Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή 
υπηρεσιών του δηµοσίου.  
• Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις) και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ( ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις).  

•  Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς.  

• Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό.  

• Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.  

• Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις και ότι τα στοιχεία 
που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  
• Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος 
διαγωνισµού κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.  

• Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της 
δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας.  

• Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε 
οποιαδήποτε απόφαση για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του παρόντος 
διαγωνισµού.  

• Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, για την 
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ.2 & 3 του άρθρου 
6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του ίδιου Π.∆.  
∆ιευκρινίζεται ότι η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεται 
από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε, και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του 
∆.Σ. ή τον ∆/ντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.  
 
• Να δηλώνεται ότι:  
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προσκλησης. 
-   Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
- Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 
-  Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά. 

Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, ποινικό µητρώο του υποψηφίου αναδόχου. 
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους 
σ’ αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελµα του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο θα πρέπει 
να είναι σχετικό µε το αντικείµενο της ανάθεσης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έως έξι 
(6) µήνες πριν την ηµεροµηνία της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών 
του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Οι ατοµικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν έναρξη επιτηδεύµατος 
από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές της. Τα παραπάνω 
στοιχεία και έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του 
συµµετέχοντα και από αυτά να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους 
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το συµµετέχοντα και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει 
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως της νοµικής µορφής του συµµετέχοντα. 

 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, δεν απαιτείται.  
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή µαζί µε την προσφορά των ανωτέρω 
δικαιολογητικών συµµετοχής συνιστά λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντα.  
Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µπορούν να περιλαµβάνονται σε µια δήλωση.  
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 4250/2014, «η υπεύθυνη 
δήλωση θα φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών 
ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ».  

 
Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στoν oπoίo θα 
τοποθετηθούν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα 
Α’). Στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές, 
υποβάλλονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  

 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επι ποινή απορρίψεως, σε 
χωριστό φάκελο επίσης µέσα στoν κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
 
ΤΙΜΕΣ : Οι τιµές θα πρέπει να δίνoνται σε ευρώ και  θα αναγράφονται απαραίτητα στην 
οικονοµική πρoσφoρά αριθµητικά και ολογράφως. 
Η τιµή της οικονοµικής προσφοράς είναι δεσµευτική για τον προσφέροντα. 
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 
προσφέροντα, πέραν της τιµής της προσφοράς του, θα περιλαµβάνει τις 
µικτές αποδοχές εργαζοµένων (µε εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ), κόστος 
∆ώρων, Επιδόµατος Αδείας εργαζοµένων, Κόστος αναπλήρωσης αδείας 
εργαζοµένων (µικτές αποδοχές και ΙΚΑ), διοικητικό κόστος, και εργολαβικό 
κέρδος συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται: Οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εξήντα (60) ηµέρες από 
την ηµέρα κατάθεσης της προσφοράς. Προσφορά πoυ ορίζει χρόνο ισχύoς µικρότερο 
τoυ προβλεπόµενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός (ΕΛ.Γ.Ο.) ∆ΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωµα να 
διακόψει τη σύµβαση οποτεδήποτε και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου χωρίς καµία 
αποζηµίωση προς τον ανάδοχο.  
Παραδεκτές είναι προσφορές που αφορούν µόνο στο σύνολο και όχι σε µέρος της 
προκηρυχθείσας υπηρεσίας. 
 
H κατακύρωση  θα γίvει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 
 
Ο ανάδοχος,  υποχρεούται να προσέλθει το συντοµότερο δυνατόν από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  
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 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωµή θα γίνεται, βάσει πρωτότυπων τιµολογίων που θα εκδίδονται και θα 
υποβάλλονται στα ακόλουθα στοιχεία:  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «∆ΗΜΗΤΡΑ»  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Ι.∆ ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ  
ΑΦΜ : 997604027  
∆ ΟΥ : ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  
∆/ΝΣΗ: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-Τµήµα Γάλακτος Εθνικής 
Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωάννινα ΤΚ 452 21).  

 
Στον ανάδοχο θα καταβάλλεται το εργολαβικό αντάλλαγµα είτε τµηµατικά, είτε µετά 
την περάτωση του έργου, ύστερα από βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών, 
µε την ταυτόχρονη έκδοση τιµολογίου παροχής υπηρεσιών.  
Κατά την πληρωµή ο εργολάβος θα προσκοµίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής (στην 
περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €) και Ασφαλιστικής 
ενηµερότητας (στην περίπτωση που το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €), 
καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται από το νόµο, το οποίο τυχόν ζητηθεί από 
τα αρµόδια όργανα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού (ΕΛ.Γ.Ο) ∆ΗΜΗΤΡΑ.  
Επίσης στον εργολάβο που θα αναδειχθεί επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 
εισοδήµατος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υπηρεσιών, µε 
συντελεστή 8% για πληρωτέα ποσά άνω των 150,00 € καθώς και κράτηση 0,06% επί 
της αξίας της σύµβασης προ Φ.Π.Α. υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ  επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 
3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%,  Υπέρ  Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ) 0,06% η οποία  επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20%. 
Τα ανωτέρω ποσά παρακρατούνται και αποδίδονται στο δηµόσιο. 
 
                                                 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Αντικείµενο είναι η ανάδειξη αναδόχου φροντίδας των εκτρεφόµενων ζώων του 
(ΕΛΓ.Ο - «∆ΗΜΗΤΡΑ» Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων-Τµήµα Γάλακτος 
Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωάννινα ΤΚ 452 21).   

  
 ΑΡΘΡΟ 2 :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
1. Ο ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέσει στο Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 
Προϊόντων-Τµήµα Γάλακτος Εθνικής Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωάννινα ΤΚ 452 21)   

 δυο (2) άτοµα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν κυρίως Σαββατοκύριακα, αργίες και στις 
κανονικές άδειες του µόνιµου προσωπικού για τη  φροντίδα των εκτρεφόµενων ζώων 
(τάισµα, αρµεγή, καθαρισµός αµελκτηρίων, αποκοµιδή κοπριάς, εξωνυχισµός, 
αποκερατώσεις, µεταφορά ζωοτροφών, φροντίδα νεογέννητων, κοπή χόρτου και 
µεταφορά στις αποθήκες, καθαρισµό στάβλου και µεταφορά της βιοµάζας στους 
αγρούς).   

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τους εργαζόµενους για έξι ώρες και τριάντα 
λεπτά , είτε στην πρωινή είτε στην απογευµατινή βάρδια. 
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3. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει προσωπικό για κοπή χόρτου µε ειδική άδεια 
χειρισµού γεωργικών  µηχανηµάτων. 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
δηλαδή, καταβολή των νοµίµων αποδοχών, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 
να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση 
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), τήρηση του νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζοµένων κ.λ.π. Οργανισµός δεν θα επιτρέπει σε κανένα 
εργαζόµενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισµένος, 
υποχρεωµένου του εργολάβου να προσκοµίζει τα σχετικά επίσηµα έγγραφα. Σε 
περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η 
σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία. 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους 
ζηµιάς ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό του και στις εγκαταστάσεις του ΙΤΑΠ-
ΤΜ. Γάλακτος  ή σε οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των 
υπαλλήλων του ίδιου εργολάβου ή των εργασιών του. 
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κανονική καταβολή των ηµεροµισθίων στο προσωπικό 
του. Ο Οργανισµός έχει το δικαίωµα να ελέγχει την έγκαιρη και κανονική (πλήρη) 
εξόφληση των αποδοχών των εργαζοµένων, καθώς και την καταβολή των υποχρεώσεων 
του αναδόχου στα ασφαλιστικά ταµεία, ως και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε 
περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής ο Οργανισµός έχει 
το δικαίωµα να µην εξοφλήσει τον Εργολάβο ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωµα 
καταγγελίας της σύµβασης.  
7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί προσωπικό ειδικευµένο, υγιές και 
άριστο στην εργασία του και χωρίς να το βαρύνει ποινικό αδίκηµα, άψογο από πλευράς 
συµπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του ΙΤΑΠ-ΤΜ. Γάλακτος, 
διαφορετικά ο ανάδοχος υποχρεούται στην άµεση αντικατάστασή του. Ο Εργολάβος 
δύναται να επισκεφθεί τους χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς του, που θα 
εκτελείται η εργασία αυτή λαµβάνοντας υπόψη κάθε δυσχέρεια, η οποία θα µπορούσε 
ενδεχοµένως να παρουσιαστεί κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµός (ΕΛ.Γ.Ο.) – «∆ΗΜΗΤΡΑ» και να αναλάβει τον 
συγκεκριµένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας χωρίς να έχει δικαίωµα να ζητήσει 
οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του.  

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας του προσωπικού που απασχολεί 
για την φροντίδα των εκτρεφόµενων ζώων του ΙΤΑΠ-ΤΜ. Γάλακτος . Ο Οργανισµός έχει 
το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να το ζητήσει  και να ελέγξει αν το προσωπικό που 
αναφέρεται σ’ αυτό βρίσκεται εντός του  ΙΤΑΠ-ΤΜ. Γάλακτος . 
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη η 
πληµµελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν από την 
∆ιεύθυνση του ΙΤΑΠ-ΤΜ. Γάλακτος και την επιτροπή παραλαβής έργου. Εάν ο εργολάβος 
δεν φροντίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή 
παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας, διατηρείται το δικαίωµα καταγγελίας της σύµβασης.  
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούµενο από αυτόν 
προσωπικό ότι ουδεµία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση µε τον Οργανισµό και κατά 
συνέπεια αιτήµατα ή δικαιώµατα από την εργασιακή σχέση δεν προβάλλονται κατά του 
Οργανισµού, αλλά κατά του εργοδότου και στις εγκαταστάσεις του. 
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να έχει τη σύµφωνη γνώµη του ΙΤΑΠ-ΤΜ. Γάλακτος για 
το προσωπικό που θα πρόκειται να απασχολήσει. 
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις σχετικά µε την ασφάλεια 
των εργαζοµένων και είναι αποκλειστικός και µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για 
κάθε ατύχηµα που τυχόν συµβεί στο προσωπικό του. Ο Οργανισµός δεν έχει καµία 
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αστική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του Εργολάβου και 
η υποχρέωσή του, εξαντλείται πλήρως µε την καταβολή της κάθε µήνα αµοιβής του 
εργολάβου. 
Σε περίπτωση παραβιάσεως των ανωτέρω ο εργολάβος µπορεί να κηρυχθεί 
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ 
αυτήν µε απόφαση του ∆.Σ του Οργανισµού. 

 
ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  
(Όπως θα πρέπει να περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά) 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α)   Πρωινή βάρδια  
- Αρµεγή ζώων: 6:30 έως 8:00  
- Τάισµα ζώων: 8:00 έως 10:00  
-Λοιπές εργασίες (αποκερατώσεις, µεταφορά ζωοτροφών, εξονυχισµός, φροντίδα 
νεογένητων): 10:00 έως 13:00 
 Β)   Βραδινή βάρδια : 
- Τάισµα ζώων: 14:30 έως 15:30  
-Λοιπές εργασίες (αποκερατώσεις, µεταφορά ζωοτροφών, εξονυχισµός, φροντίδα 
νεογέννητων): 15:30 έως 18:30 
- Αρµεγή ζώων: 18:30 έως 20:30 
Κοπή χόρτου Ιούνιο –Ιούλιο 
Καθαρισµός στάβλου Αύγουστο 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
    Το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας του ΙΤΑΠ-ΤΜ. 
Γάλακτος. Το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να έχει αναγνωρισµένη προϋπηρεσία 
στην εκτροφή και φροντίδα των ζώων καθώς και τον χειρισµό µηχανηµάτων κοπής  
χόρτου. Στο ΙΤΑΠ-ΤΜ. Γάλακτος θα υπάρχει ονοµαστικός κατάλογος των 
εργαζοµένων, ενώ οποιαδήποτε µεταβολή στο προσωπικό θα γνωστοποιείται γραπτά. 
    Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά 
από τους εργαζόµενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβληµάτων τους. 
Σε περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παρακάτω όρους, ο 
Οργανισµός σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις δύναται να επιβάλει κυρώσεις.     
 
   

 
 Η ∆ιευθύντρια  
 
 
 

∆ρ Ευθυµία Κονδύλη                                                                  
Τακτική Ερευνήτρια   


