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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ 

Ν.4412/2016) 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: 

1) Αναλώσιμα γραφείου, CPV code : 30192000-1  
2)Ηλεκτρικές Μηχανές, Συσκευές, εξοπλισμός, αναλώσιμα, Φωτισμός, CPV code : 31000000-6  
3)Γεωργικές προμήθειες, CPV Code: 03144000-2 
4)Ταμπέλες φυτών και πινακίδες πληροφόρησης ,CPV Code: 31523200-0 
5) Γυάλινα φιαλίδια για τη διατήρηση των σπόρων, CPV code : 39225730-1 
6) Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες, CPV code : 24300000-7 
7) Εργαστηριακά είδη, είδη υγεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί, CPV code : 33790000-4 
 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) στο Αγροκτήματος Θέρμης 

 

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV: 30192000-1, 31000000-6, 03144000-2, 31523200-0, 39225730-1, 24300000-7, 33790000-4) 

 

Οι προς δημοπράτηση υπηρεσίες αποτελούν παραδοτέα της πράξης 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 4.1.1, 4.1.2, 5.1.3 “conse-pp” 

του Ελληνικoύ Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &Φυτογενετικών Πόρων 

(Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) 

Η πράξη “conse-pp” χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόρους των συμμετεχουσών χωρών. 

 

Εγγραφή στη ΣΑΕ 482/6 (ΑΔΑ:ΨΨΒΡ465ΧΙ8-ΣΔΗ) 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &Φυτογενετικών 
Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) 

Συνολικός Προϋπολογισμός  17.740,08€ πλέον Φ.Π.Α. 

Διαδικασία Ανάθεσης  
Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 
του ν.4412/2016 

Κωδικός NUTS EL522 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο η 
προσφορά (βάσει τιμής) (θα πρέπει όμως να 
καλύπτονται οι προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των 
ειδών που περιγράφονται στους πίνακες) 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 19-9-2019 και ώρα 11:00π.μ. 

Πρωτόκολλο Διαγωνισμού 3470/6-9-2019 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

Αριθμ. Πρωτ.: 3470/6-9-2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΙΓΒ&ΦΠ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άπο η προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν τα εξής:  

1) Αναλώσιμα γραφείου, CPV code : 30192000-1 ποσό (434,00 πλέον ΦΠΑ24% και 538,16€ με ΦΠΑ 24%) 

2)Ηλεκτρικές Μηχανές, Συσκευές, εξοπλισμός, αναλώσιμα, Φωτισμός, CPV code : 31000000-6 ποσό (635,32 

πλέον ΦΠΑ24% και 787,79€ με ΦΠΑ 24%) 

3) Γεωργικές προμήθειες, CPV Code: 03144000-2 ποσό (5.856,16 πλέον ΦΠΑ24% και 7.261,64€ με ΦΠΑ 24%)  

4) Ταμπέλες φυτών και πινακίδες πληροφόρησης, CPV Code: 31523200-0 ποσό (4.878,00 πλέον ΦΠΑ24% και 

6.048,72€ με ΦΠΑ 24%) 

 

5)Γυάλινα φιαλίδια για τη διατήρηση των σπόρων, CPV code : 39225730-1 ποσό (475,20€ πλέον ΦΠΑ24% και 

589,25 ΦΠΑ24%) 

6) Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες, CPV code : 24300000-7 ποσό (2.532,00€ πλέον ΦΠΑ24% και 

3.139,68 ΦΠΑ24%) 

7)Εργαστηριακά είδη, είδη υγεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί, CPV code : 33790000-4 ποσό (2.929,40€ 

πλέον ΦΠΑ24% και 3.632,46 ΦΠΑ24%) 

Η μέγιστη συνολική δαπάνη των ανωτέρω τμημάτων είναι 21.997,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(Καθαρή αξία: 
17.740,08€ και ΦΠΑ:4.257,62€). 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έργου «Improving the conservation of the priority plant in the 
cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000. Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 του 
Στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” της περιόδου 2014-2020 με ποσοστά κοινοτικής και εθνικής συμμετοχής 85% 
και 15% αντίστοιχα. Η δαπάνη του (ΦΠΑ) θα καλυφθεί από τα ίδια έσοδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 
 
Απαραίτητη προ πόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά στο σ νολο του τμήματος. 

Σε περίπτωση που ο υπο ήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σ νολο του διαγωνισμο  θα πρέπει, 

με ποινή αποκλεισμο , να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της 

προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους 

υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει 

να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: (ΙΓΒ&ΦΠ), στο Αγρόκτημα Θέρμης - Θεσσαλονίκης, ΤΚ 570 01, τηλ. 2310/471544, 

στη Γραμματεία. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.  

Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα Τετάρτη, 18-9-2019 και ώρα 14:00 μ.μ. 
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Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Πέμπτη, 19-9-2019 και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος Διενέργειας: (ΙΓΒ&ΦΠ), Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης- Θεσσαλονίκης, ΤΚ 570 01 

Κριτήριο κατακ ρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άπο ης προσφορά βάσει μόνο τιμής. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 Επωνυμία : ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒ&ΦΠ 

 Διε θυνση : Αγρόκτημα Θέρμης Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.60458, ΤΚ 57001 

 Τηλέφωνο: 2310-471544 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail): admin@ipgrb.gr 

 Ιστοσελίδα  (website) www.elgo.gr  

 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Προκήρυξης παρέχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ 

Γραμματεία, Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης- Θεσσαλονίκης στο  τηλέφωνο 2310 471544 & 2310 

471110 (κα Αικατερίνη Μανδουραράκη με εσωτ.123) και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr.  

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φ σεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα Αικατερίνη Παπαναστάση 

στο τηλ.2310 471613 (εσωτ.212). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β,Γ,Δ: Υποδείγματα: Σχέδιο Σύμβασης, Οικονομική Προσφορά, Πίνακας συμμόρφωσης, 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωση 

 

                                                                  Η Προϊσταμένη του ΙΓΒ&ΦΠ 
                                                                            κ.α.α. 
 

 

                                                                 Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου 
                                                                      Διευθύντρια Ερευνών 
 

          

  

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/
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ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &Φυτογενετικών 

Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης, 

Τ.Θ.60458 

Πόλη 
Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Κωδικός NUTS 
EL522 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ.57001 

Τηλέφωνο 2310 471110 & 471544 & 471613 

Φαξ 2310 473024 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο admin@ipgrb.gr 

Αρμόδιος για θέματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές Αικατερίνη Παπαναστάση, τηλ 2310471613 

εσωτ. 212 

Αρμόδιος για θέματα που αφορούν στο κείμενο του 

διαγωνισμού 

Αικατερίνη Μανδουραράκη, τηλ.2310471110 

εσωτ.123 

1.1 ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 188763/10-10-2011(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο “Ελληνικός Γεωργικός 

Οργανισμός – Δήμητρα” – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ 

Β΄ 2889/Β/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017(ΦΕΚ 

Β΄4800/29.12.2017) και 1437/69301/18.05.2018(ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

1.2 ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η αγροτική έρευνα, η γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, η πιστοποίηση και ο έλεγχος γεωργικών προϊόντων και τροφίμων καθώς και η προώθηση αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16, με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο η προσφορά (βάσει τιμής) 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο συνολικός προ πολογισμός του παρόντος διαγωνισμο  ανέρχεται στο ποσό των 21.997,70€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Αναλυτικά ο προ πολογισμός για το κάθε τμήμα 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13% ή 24% ΣΥΝΟΛΟ 

mailto:admin@ipgrb.gr
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Τμήμα 1 434,00 104,16 538,16 

Τμήμα 2 635,32 152,47 787,79 

Τμήμα 3 5.856,16 1.405,48 7.261,64 

Τμήμα 4 4.878,00 1.170,72 6.048,72 

Τμήμα 5 475,20 114,05 589,25 

Τμήμα 6 2.532,00 607,68 3.139,68 

Τμήμα 7 2.929,40 703,06 3.632,46 

ΣΥΝΟΛΟ 17.740,08 4.257,62 21.997,70 

 

(Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις). 

Τους αναδόχους  βαρ νουν: 

α) κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 44 Ν4605/2019) επί της καθαρής αξίας(χωρίς το Φ.Π.Α.), προ φόρων & 

κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

β) τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 

γ) παρακράτηση ύ ους 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ1191/2017, ΦΕΚ 

969/Β/22-3-2017- υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης). 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π.Δ ΤΕΦ Α΄1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνση Τελών και Φορολογιών, 

επί της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφορές υπέρ ΟΓΑ). 

δ)παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τον Ν.4172/2013 άρθρο 64 παρ.2. 

ΑΡΘΡΟ 4:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Τμήμα Β΄ της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 

314 Α΄), όπως το άρθρο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της 

συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-
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Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180/Α΄/22.8.2011).Το νόμο 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την αριθμ. 188763/10-10-2011(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα” 

– ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β΄ 

2889/Β/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017(ΦΕΚ 

Β΄4800/29.12.2017) και 1437/69301/18.05.2018(ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102, Α΄ 26 Απριλίου 1989), όπως έχουν  τροποποιηθεί  και ισχύουν. 

4. Την υπ΄ αριθ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το 

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, από τη συγχώνευση των οκτώ (8) μονάδων της 

Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (1.Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 2.Ινστιτούτου 

Σιτηρών, 3.Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών, 4.Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 

5.Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας,6.Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, 7.Καπνικού Σταθμού 

Καρδίτσας, 8.Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας). 

5. Τη με αριθμ.15β Απόφαση της 48
ης

 / 7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: 

«Εφαρμογή της αριθμ.919/131869/20-10-2014 ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014)ΚΥΑ – Προσωρινή τοποθέτηση 

προϊσταμένων». 

6. Την αριθμ.1489/72729/22.05.2018 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 293/22.05.2018) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, « Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου  του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ». 

7. Τη Απόφαση του ΔΣ 19 της 60
η
 /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός προσωρινών Αναπληρωτών 

Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» με ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2. 

8. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

όπως εκάστοτε ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

9. Τον Ν.4314/2014(Α΄265) “α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13
ης

 Ιουνίου 2012(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν.3419/2005(Α΄297) και άλλες διατάξεις” και του ν.3614/2007(Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος 

και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», και του 

ν.3614/2007(Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 

περίοδο 2007-2013». 

10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις”. 

11. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως 

τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 

12. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

13. Την αρ.θέματος:09 Απόφαση της 118
ης

 / 27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισμού», με ΑΔΑ:6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ. 

14. Την αρ.πρωτ.4685/12-12-2018 με ΑΔΑ:ΨΒ04ΟΞ3Μ-ΤΗΣ, Απόφαση της προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα: 

«Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων για το έτος 2019», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

αρ.πρωτ.1938/28-5-2019 (ΑΔΑ:ΩΞ81ΟΞ3Μ-3Θ5).   

15. Την αριθμ πρωτ.300488/ΥΔ1244 (ΑΔΑ:Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

16. Την υπ΄ αριθμ. 19 της 106
ης

/15&16-3-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης έργου στο 

πλαίσιο Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg ΙΡΑ CBC «ΕΛΛΑΔΑ – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 

της Μακεδονίας» 2014-2020 με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border 

area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907, ΑΔΑ: 6Β93ΟΞ3Μ-ΑΦΡ.  
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17. Την αριθμ.πρωτ.36011/23-7-2019 και ΑΑ:3506 Απόφαση Ανάλη ης Υποχρέωσης ποσού ύ ους 21.997,70€ 

με ΑΔΑ: ΩΨΗ1ΟΞ3Μ-ΦΑΧ και ΑΔΑΜ: 19REQ005343421 2019-07-25. 

18. Το με αριθμ.πρωτ. 3445/4-9-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της επιστημονικά υπεύθυνης του Έργου Δρ Ελένης 

Μαλούπα. 

19. Την αριθμ.πρωτ.3445/5-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΓ8ΟΟΞ3Μ-0ΙΠ), Απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της 

Αναπληρώτριας Προϊσταμένης. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στις 

διευθύνσεις (http://www.elgo.gr) 

2. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων(ΙΓΒ&ΦΠ), στο Αγρόκτημα Θέρμης - Θεσσαλονίκης, ΤΚ 570 01, τηλ. 2310/471544, στη Γραμματεία. 

3. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους υπαλλήλους κα Αικατερίνη Παπαναστάση στο τηλ. 2310471613 

με εσωτ.212 & κα Αικατερίνη Μανδουραράκη στο Τηλ. 2310 471110 & 2310 471544 με εσωτ.123. 

4. Η περίλη η θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

5. Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 

ΔΗΜΗΤΡΑ (http://www.elgo.gr) και στο Διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr). 

6. Η περίλη η θα αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου Θέρμης όπου ανήκει το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης 

και Φυτογενετικών Πόρων.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υπο ήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις  του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Οι υπο ήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υπο ηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υπο ήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της 

χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 

Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις 

δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 

αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων 

στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο που 

εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα. Η κατάθεσή τους γίνεται είτε ιδιοχείρως, είτε 

ταχυδρομικά στην Διεύθυνση του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΙΓΒ&ΦΠ. 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στοιχεία του υπο ηφίου :  

http://www.elgo.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…  

Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………  

Αριθμό τηλεφώνου: ………………………………………........... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  

e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  

Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων». 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμο : 3470/6-9-2019 

Τόπος/Διε θυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ι.Γ.Β.&Φ.Π., Αγρόκτημα Θέρμης -

Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57001, Τ.Θ.60458, τηλ. επικοινωνίας: 2310-471544 & 471110 & 471613»  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμο  και 

την ανάθεση της σ μβασης (παρ.3, αρθρ.117 του Ν.4412/2016). 

Απαραίτητη προ πόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά στο σ νολο του τμήματος. 

Σε περίπτωση που ο υπο ήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σ νολο του διαγωνισμο  θα πρέπει, 

με ποινή αποκλεισμο , να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της 

προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους 

υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει 

να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά. 

Οι προσφορές που μπορεί να κατατεθούν ή να σταλούν με ταχυμεταφορά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι και τις 

18-9-2019 και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές μετά τις 14:00 μ.μ. δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

Επίσης στο φάκελο της κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και το ΤΜΗΜΑ που αναφέρεται η προσφορά. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

 Ο αριθμός της προκήρυξης και ο τίτλος της.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα(αποστολέα).  

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε 

ξεχωριστο ς σφραγισμένους (με ποινή απόρρι ης σε περίπτωση μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οποίος περιλαμβάνει, επί ποινή 

απορρί εως, τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 (ΤΕΥΔ). 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρί εως, το τεχνικό μέρος της προσφοράς λαμβάνοντας υπ’ ό ιν το σύνολο των ειδικότερων όρων του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Β (συμπληρωμένος με ΝΑΙ ή ΟΧΙ ο πίνακας των προσφερομένων ειδών του Τμήματος Β) και συμπληρωμένος ο 

Πίνακας Συμμόρφωσης κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης, επισυνάπτοντας τα 

σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
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όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με 

την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή 

απορρί εως, η οικονομική προσφορά του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται η τιμή σε ευρώ για το σύνολο του 

τμήματος ή για τα τμήματα που ενδιαφέρεται και αναλυτικά η καθαρή αξία και το ΦΠΑ. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ανάλογα με τον αριθμό των 

τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής 

προσφοράς για κάθε τμήμα. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά θα ισχύει 

για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που η εν ισχύ προσφορά ή 

μέρος της αποσυρθεί, ο υπο ήφιος Ανάδοχος υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσης. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο φάκελο. Οι προσφορές δεν 

πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 

θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπε θυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) Μέρος Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 

& ΙV (Παράρτημα Δ΄)  και του άρθρου 93 του ίδιου νόμου, συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 

φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύνα ης δημοσίων συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία 

σύνα ης σύμβασης (κατάθεση αποδεικτικών εγγράφων). 

Α) Αν ο υπο ήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, 

υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε 

μέλος της ένωσης  

Β) Αν ο προσφέρων ή ο υπο ήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές δυνατότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω 

φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των 

αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.  

Γ) Αν ο προσφέρων ή ο υπο ήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω 

περιεχόμενο (παρ. Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου 

για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς 

υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία αυτής.  

Δ) Αν ο προσφέρων ή ο υπο ήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω 

περιεχόμενο(παρ.Α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου 

για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που καταλαμβάνει το προς 

υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχάση με τη συνολική αξία αυτής. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υπο ήφιους Αναδόχους για 3 μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της 

Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.  

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός 

θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υπο ήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής 

Προσφοράς, θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση.  

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπό η για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που 

ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υπο ήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση 

των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19-9-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & 

Φυτογενετικών Πόρων στο Αγρόκτημα Θέρμης,  από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, όπως ορίσθηκε 

με την υπ’ αριθμ.4685/12-12-2019(ΑΔΑ:ΨΒ04ΟΞ3Μ-ΤΗΣ) και με την υπ’ αριθμ 1938/28-5-2019(ΑΔΑ:ΩΞ81ΟΞ3Μ-3Θ5), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Απόφαση της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών για τη 

διενέργεια διαγωνισμών του ΙΓΒ&ΦΠ για το έτος 2019», η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα 

πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο (άρθρο 100 παρ.4 του ν.4412/2016) με κριτήριο κατακ ρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο ης προσφορά βάσει μόνο της τιμής, εφόσον καλ πτονται οι 

απαιτο μενες προδιαγραφές των τμημάτων. 

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπό η για την κατάταξη των προσφορών. Τα 

στοιχεία αυτά χρησιμοποιο νται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρο ν τους όρους που θέτει 

η παρο σα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά του συνολικού 

ποσού της οικονομικής του προσφοράς. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή, υπό την 

προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης.  

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση της Προϊσταμένης του 

ΙΓΒ&ΦΠ, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου. 

Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακ ρωσης η σ μβαση θεωρείται ως συναφθείσα με 

τους στο παρόν αναφερόμενους όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματε σιμοι, το δε έγγραφο της σ μβασης έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δε προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύνεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσόμενης της 

αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση 

κατακύρωσης στον επόμενο υπο ήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης. 
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύνα η της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 

ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της 

ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 

προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του 

ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται 

ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του ο ιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η 

υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 

σύμβαση.» 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του Ινστιτούτου μπορεί να καλεί 

τους προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016, να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας 

Αξιολόγησης του Ινστιτούτου, δεν λαμβάνεται υπό η.  

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Ο Ανάδοχος που αξιολογήθηκε ως μειοδότης, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

ειδοποίησής του, για την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα των 

περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.  

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και, 

επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό 

λόγω της ιδιότητας του αναδόχου, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι 

δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, 

στην οποία ο υπο ήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ) στους οποίους οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπο ήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπο ήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπο ήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε 

οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο και ότι εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/500
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Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης του ΙΓΒ&ΦΠ και 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού. Το πρακτικό και τα περιεχόμενα του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης διαβιβάζονται στο αποφαινόμενο όργανο του Οργανισμού για τη λή η απόφασης κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΓΒ&ΦΠ θα κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, μαζί 

με αντίγραφο του πρακτικού της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών, με όποιον τρόπο επιθυμεί, τηλεομοιοτυπία ή 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσκαλέσει τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογρά ει το 

συμφωνητικό, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο υπο ήφιο 

βάσει του πίνακα κατάταξης. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν.4412/2016, διατηρεί το 

δικαίωμα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, να αποφασίσει την ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί 

με την παρούσα προκήρυξη. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους 

συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή 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 παροχή υπηρεσίας.  

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υπο ήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης 

για οποιονδήποτε λόγο. 

ΑΡΘΡΟ 17:  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών απορρίπτει σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: 

 Της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν είναι ο ζητούμενος. 

 Η οποία έχει ατέλειες, ελλεί εις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, 

εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη 

συμπλήρωση της σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 
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 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒ&ΦΠ, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

Ν.4412/2016. 

 Η οποία είναι εναλλακτική. 

 Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης. 

 Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

 Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με αυτά που προσφέρει. 

 Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού του διαγωνισμού.  

Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρί ει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός 

προσφορά υπο ηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρρι ης ή λόγοι αποκλεισμού του 

Υπο ηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές 

προσφορές, δεν θα ληφθούν υπό η. Ο υπο ήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε 

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρρι ης των 

προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υπο ηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία 

δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και 

την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους 

προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα 

παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύ ουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπό η κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα 

Προκήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Η κάθε σύμβαση για το καθένα τμήμα θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι τέλους του έτους, 

με δυνατότητα τμηματικής παράδοσης υλικών, κατόπιν συνεννόησης με την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου ή 

και νωρίτερης παράδοσης εφόσον υπάρχει δυνατότητα από τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ως χρόνος έναρξης της προμήθειας των αναλωσίμων εκλαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η 

επιστημονικά υπεύθυνη του έργου θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο για την έναρξη της προμήθειας των αναλωσίμων (μετά 

την υπογραφή της σύμβασης) ο οποίος οφείλει σε διάστημα ενός μήνα να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια, με 

μονομερές δικαίωμα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ παράτασης της σύμβασης για 2 επιπλέον μήνες. Ο Ανάδοχος με την 

ειδοποίηση έναρξης της προμήθειας θα είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την υλοποίηση της προμήθειας. Σε περίπτωση 

που δεν υλοποιείται η προμήθεια και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται ρητά κάθε 

αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο 

εγγράφως τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Η ολοκλήρωση και παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβών, 

όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ.4685/12-12-2019 (ΑΔΑ:ΨΒ04ΟΞ3Μ-ΤΗΣ) Απόφαση της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ 

με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΙΓΒ&ΦΠ για το έτος 2019», και την υπ’ 

αριθμ.1938/28-5-2019 (ΑΔΑ:ΩΞ81ΟΞ3Μ-3Θ5) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που διατυπώνονται 

σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής 

συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρρι ης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα 

Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του 

λόγου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της εκάστοτε παραληφθείσας προμήθειας θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και θα καταβάλλεται στον 

ανάδοχο από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, μετά την υποβολή του αντίστοιχου τιμολογίου 

(κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριο), το οποίο θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) πρακτικό της Επιτροπής παραλαβών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών  

β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας «για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλήν της Κεντρικής Κυβέρνησης» και  

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν για τις προμήθειες και θα περιλαμβάνονται στην προσφορά 

του. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

ΑΡΘΡΟ 24:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε 

δέκα(10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

«Εγγύηση συμμετοχής», δεν απαιτείται δεδομένου ότι η αξία της σύμβασης είναι κατώτερη από το ποσό των 60.000,00€. 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης» απαιτείται για σύμβαση αξίας ίσης ή ανώτερης από το ποσό των 20.000,00€. Το ύ ος της 

εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

της σύμβασης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το 

ποσό των 20.000,00€ (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΔΟΧΟΥ    

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής να παράσχει 

τις προμήθειες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα της παρούσας. 
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- Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή 

Παραλαβής, υποχρεούται δε, να λαμβάνει υπό η του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την προμήθεια των 

ειδών. 

- Ο Ανάδοχος σε περίπτωση υπεργολαβίας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Μετά την 

ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του οι οποίοι συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο 

κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω προμήθεια. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, να επαληθεύσει τη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 74 του ν4412/2016. Σε καμία ανάλογη 

περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών 

σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.  

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε 

σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους υπεργολάβους, 

που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσία σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

- Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία 

κατά την παροχή οποιοδήποτε των υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα 

είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 

των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό τίμημα. 

- Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης ενός εκ των 

μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 

Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα αλληλεγγύως εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση 

να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. Κάποιου εκ 

των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 

προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

 

Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας Αναδόχου και Οργανισμού και η παρέκκλιση από 

αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 27:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύ ει στις 

μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα 

λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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ΑΡΘΡΟ 28: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ /ΙΓΒ&ΦΠ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 

ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα(άρθρο 127 του 

ν.4412/2016). Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται εντός έξι (6) ημερών πριν από 

την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ(άρθρο 127 του ν.4412/2016) . 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΓΒ&ΦΠ, που αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο 

άρθρο 221 του ίδιου νόμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 

απόρρι η της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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ΤΜΗΜΑ Β 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ 

Τεχνικές προδιαγραφές υπό προμήθεια ειδών 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άπο η προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων (CPV:  

30192000-1, CPV: 44423000-1, CPV: 03144000-2 , CPV: 31523200-0 , CPV: 39225730-1, CPV: 24300000-7, CPV: 

33790000-4). 

Απαραίτητη προ πόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά στο σ νολο του τμήματος. 

Σε περίπτωση που ο υπο ήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σ νολο του διαγωνισμο  θα πρέπει, 

με ποινή αποκλεισμο , να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της 

προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους 

υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει 

να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία γίνεται προσφορά. 

Ο συνολικός προ πολογισμός του διαγωνισμο  ανέρχεται στο ποσό των 17.740,08€ πλέον ΦΠΑ(24%)  

(21.997,70€) συμπεριλαμβανομένων και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Το ανωτέρω ποσό συνιστά το ανώτατο 

όριο που εγκρίνει το έργο ως προς την καθαρή αξία, για την υποβολή προσφορών. Προσφορές που υπερβαίνουν 

την τιμή αυτή θα απορρίπτονται. 

Οι προμήθειες που θα αναλάβει να φέρουν εις πέρας οι Ανάδοχοι, παρουσιάζονται παρακάτω: 

ΤΜΗΜΑ 1:  

Αναλώσιμα υλικά ερμπαρίου  
CPV code : 30192000-1 (Προμήθειες ειδών γραφείου).  

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 

Πίνακας: Τμήμα 1 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 
Ντοσιέ με 

κορδόνια 
79 221,20 274,29 Ντοσιέ με κορδόνια 30 x 40 cm 3.1.3 

2 Χαρτί  Μπριστόλ 104 20,80 25,79 
Χαρτί  Μπριστόλ λευκό 50 x 35 

cm 
3.1.3 

3 Σελουλόζες 8 80,00 99,20 
Σελουλόζες μπλε 59 χ 42 cm σε 

κιλά 
3.1.3 

4 Σελουλόζες 8 70,00 86,80 
Σελουλόζες λευκές 57 x 38 cm σε 

κιλά 
3.1.3 

5 Χαρτόνι 100 15,00 18,60 Χαρτόνι 25 x 35 cm 3.1.3 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Τμήμα 2:  
CPV code:31000000-6 (Ηλεκτρικές Μηχανές, Συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα. Φωτισμός).  
 
Είδος 1: 

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

6 Μαρκαδόροι 30 27,00 33,48 

Μαρκαδόροι μόνιμης γραφής 140 

S μικρή μύτη (Permanent markers 

edding 140 S μικρή μύτη) 

3.1.2 

 ΣΥΝΟΛΟ  434,00 538,16   

Πίνακας: Τμήμα 2/ Είδος 1 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 Γιλέκο 2 55,00 68,20 
Γιλέκο με 10 τσέπες βαμβακερό, 

μεγέθη (α) L & (β) XL. 
3.1.2 

2 Παντελόνι 2 50,00 62,00 

Παντελόνι με πλαϊνές τσέπες και 

Ripstop βαμβακερό ύφασμα, 

μεγέθη (α) 44-46 και (β) 50. 

3.1.2 

3 Παντελόνι 2 60,00 74,40 
Παντελόνι, αντιιδρωτικό, μεγέθη 

(α) 44-46 και (β) 50. 
3.1.2 

4 Παπούτσια 2 165,20 204,85 

Παπούτσια αδιάβροχα, δερμάτινα 

με μεμβράνη, νούμερα (α) 41-42 & 

(β) 44-45. 

3.1.2 

5 Πόντζο 2 6,30 7,81 Αδιάβροχο πόντζο βινυλίου 3.1.2 

6 Κάλτσες θερινές 2 8,50 10,54 
Κάλτσες θερινές cool max, 

νούμερα (α) 41-42 & (β) 44-45. 
3.1.2 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Είδος 2: 

 
Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

7 
Κάλτσες 

χειμερινές 
2 15,96 19,79 

Κάλτσες thermo χειμερινές 

ισοθερμικές, νούμερα (α) 41-42 & 

(β) 44-45. 

3.1.2 

8 Σουηδικό σακίδιο 2 20,00 24,80 
Σουηδικό σακίδιο βαρέως 

χρήσεως με μεταλλικό σκελετό. 
3.1.2 

 ΣΥΝΟΛΟ  380,96 472,39   

Πίνακας: Τμήμα 2/ Είδος 2 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη  

(με ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 Πτυοσκάπανο 2 40,00 49,60 
Πτυοσκάπανο βαρέως τύπου με 

θήκη 
3.1.2 

2 
Πτυοσκάπανο 

πτυσσόμενο 
2 12,74 15,80 Πτυοσκάπανο πτυσσόμενο 3.1.2 

3 Αξίνα 2 13,96 17,30 
Αξίνα ατσάλινη με πλαστική λαβή με 

3 μύτες, 30 cm 
3.1.2 

4 
Ψαλίδι 

πτυσσόμενο 
1 34,00 42,16 

Ψαλίδι μεγάλο πτυσσόμενο 

μεταλλικό, τύπου Easier, με 

διαβάθμιση 1,5-3 m, με  αλίδι 

κορυφής σκανδάλη και επιπλέον 

πριόνι 

3.1.2 

5 Ψαλίδι 2 15,96 19,79 Ψαλίδι τύπου  multi-function 4 σε 1 3.1.2 

6 
Ψαλίδι 

μπορντούρας 
2 23,20 28,77 

Ψαλίδι μπορντούρας κηπευτικής 

αλουμινίου με ρυθμιζόμενες λάμες 
3.1.2 

7 
Κλαδευτήρι-

 αλίδι κλάδου 
2 14,34 17,78 

Κλαδευτήρι- αλίδι κλάδου με αμόνι 

κάθετης κοπής  
3.1.2 

8 Μαχαίρι 2 20,00 24,80 

ΜΑΧΑΙΡΙ με carbon λάμα και shock 

resistant λαβή, σουηδικής 

κατασκευής 

3.1.2 

9 
Πριόνι 

πτυσσόμενο 
1 29,98 37,18 

Πριόνι πτυσσόμενο με ξύλινη 

ανατομική λαβή, Νο18 
3.1.2 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Είδος 3:  
 

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

 

 

Τμήμα 3 
CPV code : 03144000-2 (Γεωργικές προμήθειες).  
 
Είδος 1  

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

10 
Πριόνι 

πτυσσόμενο 
2 27,20 33,73 

Πριόνι πτυσσόμενο σε μέγεθος 

τσέπης με πλαστική λαβή και 

κλείδωμα 

3.1.2 

 ΣΥΝΟΛΟ  231,38 286,90   

Πίνακας: Τμήμα 2/ Είδος 3 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 Φακός κεφαλής 1 15,00 18,60 

ΦΑΚΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 150 LUMENS, 

IPX 4, ΜΠΑΣΑΡΙΕΣ 3 ΑΑΑ, ΜΕ 

DIMMING ΚΑΙ STROBE. 

3.1.2 

2 Φακός χειρός 1 7,98 9,90 

Φακός χειρός επαναφορτιζόμενος 

με φορτιστή και μπαταρία 14500, 

σε θήκη. 

3.1.2 

 ΣΥΝΟΛΟ  22,98 28,50   

Πίνακας: Τμήμα 3/ Είδος 1 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1* 

Τύρφη 

 (μίγμα υ ηλής 

αξίας μαύρης 

45 427,50 530,10 

• οργανική ουσία: 85-95% του βάρους 

της, 

• υγρασία: 60-70% του βάρους 

• αγωγιμότητα 40mS/m 

3.1.4 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Σελίδα 23 

τύρφης και 

ελαφρώς 

αποσυντιθέμενης  

ξανθιάς τύρφης) 

• pH: 5,5-6,5 

• πρόσθετη λίπανση: 1,5 kg/m3 

•  συσκευασία των 70L 

2* 

Τύρφη ξανθιά TS2 

medium, κατάλληλη 

για μεταφυτεύσεις 

 

45 742,50 920,70 

• με ισορροπημένο ΡΗ 5,5-6,5  

• με πρόσθετη λίπανση (2g/lt).  

• με ιχνοστοιχεία και επιφανειοδραστικό 

παράγοντα (διαβρέχτη) για καλύτερο 

και πιο ομοιόμορφο πότισμα  

• συσκευασία των 200 L 

3.1.4 

3* Περλίτης 35 332,50 412,30 
 διογκωμένος περλίτης,  συσκευασία 

των 100 L 
3.1.4 

4 Βερμικουλίτης 11 297,00 368,28 

Βερμικουλίτης λεπτόκοκκος τύπου fine, 

κοκκομετρίας  < 1mm, συσκευασία των 

100L 

3.1.4 

5 
Φυτοδοχεία με 

διάμετρο 17 cm 
3.000 840,00 1041,60 

Φυτοδοχεία με διάμετρο 17 cm και 

ύ ος 15cm, VCH17, καφέ χρώμα 
3.1.4 

6 
Φυτοδοχεία με 

διάμετρο 17 cm 
151 42,28 52,43 

Φυτοδοχεία με διάμετρο 17 cm και 

ύ ος 15cm, VCH17, καφέ χρώμα 
3.1.2 

7 

Φυτοδοχεία  

διαστάσεων 8 χ 8 χ 

7 cm 

4.910 223,30 276,89 
Φυτοδοχεία  διαστάσεων 8 χ 8 χ 7 cm,  

VQF 0315 
3.1.4 

8 

Φυτοδοχεία  

διαστάσεων 12 x 13 

cm 

4.017 355,50 440,82 
Φυτοδοχεία  διαστάσεων 12 x 13 cm,  

VCH 13 0500  
3.1.4 

9 
Πλαστικοί δίσκοι 40 

θέσεων 
200 278,00 344,72 

Πλαστικοί δίσκοι παραγωγής 

σποροφύτων- σποροθήκες 40 θέσεων, 

HPD 40, 6RW, μαλακό πλαστικό 

3.1.4 

10 
Πλαστικοί δίσκοι 

104 θέσεων 
200 278,00 344,72 

Πλαστικοί δίσκοι παραγωγής 

σποροφύτων- σποροθήκες 104 

θέσεων, HPD 104, 6R μαλακό πλαστικό 

3.1.4 

11 
Πλαστικοί δίσκοι 

μεταφοράς 
39 23,40 29,02 

Πλαστικοί δίσκοι μεταφοράς για 

φυτοδοχεία  διαστάσεων,  VQF 0315, 

διαστάσεων 8 χ 8 χ 7 cm 

3.1.4 

12 
Ύφασμα 

εδαφοκάλυ ης 
400 m

2
 224,00 277,76 

Ύφασμα εδαφοκάλυ ης για προστασία 

από ζιζάνια 3m x 100m, σε m
2
 

3.1.4 

13 Δίχτυ σκίασης 400 m
2
 128,00 158,72 

Δίχτυ σκίασης -70% σκίαση,  6 m 

πλάτος  χ 100 m μήκος, σε m
2
 

3.1.4 

14 
Γάντια εργασίας 

18 21,60 26,78 
Γάντια εργασίας νιτρυλίου μέγεθος 

3.1.4 
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Σελίδα 24 

 
Είδος 2 

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

νιτρυλίου LARGE 

15 
Γάντια μιας 

χρήσεως 
6 54,00 66,96 

Γάντια μιας χρήσεως, συσκευασία των 

100 τεμαχίων, μέγεθος LARGE (3 

συσκευασίες), μέγεθος MEDIUM (3 

συσκευασίες). 

3.1.4 

16 
Σωλήνας άρδευσης 

Φ.20 mm 
200 50,00 62,00 Σωλήνας άρδευσης Φ.20 mm, 6 Atm 3.1.4 

17 

Σωλήνας άρδευσης 

Φ.20 mm, 

σταλακτηφόρος, με 

σκαλάκτες 

100 25,00 31,00 

Σωλήνας άρδευσης Φ.20 mm, 

σταλακτηφόρος, με σκαλάκτες ανά 

0,33m 

3.1.4 

18 

Μικροεκτοξευτήρας 

ποτίσματος για 

φυτώριο 360
ο
 

200 130,00 161,20 
Μικροεκτοξευτήρας ποτίσματος για 

φυτώριο 360
ο
 

3.1.4 

19 

Μικροεκτοξευτήρας 

ποτίσματος για 

φυτώριο 180
ο
 

100 65,00 80,60 
Μικροεκτοξευτήρας ποτίσματος για 

φυτώριο 180
ο
 

3.1.4 

20 
Ορμόνη ριζοβολίας 

ΙΒΑ, 0,25% σε ΙΒΑ 
40 161,20 199,89 

Ορμόνη ριζοβολίας ΙΒΑ, εμπορικό 

σκεύασμα σκόνης με συγκέντρωση 

0,25% σε ΙΒΑ, συσκευασία των 25g 

3.1.4 

21 
Ορμόνη ριζοβολίας 

ΙΒΑ, 0,5% σε ΙΒΑ 
16 154,88 192,05 

Ορμόνη ριζοβολίας ΙΒΑ, εμπορικό 

σκεύασμα σκόνης με συγκέντρωση 

0,5% σε ΙΒΑ, συσκευασία των 100g 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  4.853,66 6.018,54   

Πίνακας: Τμήμα 3/ Είδος 2 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 
Λίπασμα 12 - 12 - 

17 + 2MgO 
15 292,50 362,70 

Λίπασμα κοκκώδες γενικής χρήσης, 

σύνθεσης  12 - 12 - 17 + 2MgO, χημική 

σύσταση ενιαία ανά κόκκο, συσκευασία 

25 Kg 

3.1.4 

2 
Λίπασμα 21-5-

15 330,00 409,20 
Λίπασμα κοκκώδες, σύνθεσης  21-5-

3.1.4 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Σελίδα 25 

 
Είδος 3 

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

  

10+3MgO+B,Fe,Z

n, 

10+3MgO+B,Fe,Zn,  σύσταση ενιαία 

ανά κόκκο, συσκευασία 25 Kg 

3 
Λίπασμα 20-20-

20 
2 120,00 148,80 

Λίπασμα υδατοδιαλυτό, σύνθεσης  20-

20-20,  συσκευασία 20 Kg 
3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  742,50 920,70   

Πίνακας: Τμήμα 3/ Είδος 3 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 
Αυτοδενόμενες 

ετικέτες φυτών 
1 21,60 26,78 

Αυτοδενόμενες ετικέτες φυτών από 

PVC – σε ρολό των 1.000 τεμαχίων, σε 

κίτρινο χρώμα. Συνολικό μήκος ετικέτας 

16 cm, χώρος γραφής 10 χ 1,6 cm. 

3.1.4 

2 
Καρφωτά 

ταμπελάκια 
1 19,60 24,30 

Καρφωτά ταμπελάκια από ισχυρό 

πλαστικό / για γραφή με μαρκαδόρο σε 

κίτρινο χρώμα. Συνολικό μήκος 

ταμπέλας 12 cm, χώρος γραφής 10,5 χ 

1,5 cm (συσκευασία των 1.000 τμχ). 

3.1.4 

3 
Ταμπελάκια με 

κεκλιμένη κεφαλή 
15 70,50 87,42 

Ταμπελάκια με κεκλιμένη κεφαλή 

εγγραφής σε κίτρινο χρώμα. Ύ ος 

ταμπέλας 32cm, χώρος εγγραφής 10 χ 

5 cm (συσκευασία των 10 τμχ). 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  111,70 138,51   

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Σελίδα 26 

 
 
Είδος 4: 

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

  

Πίνακας: Τμήμα 3/ Είδος 4 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 
Σακουλάκια  

διάφανα - μαλακά 
10kg 42,50 52,70 

Σακουλάκια PE 30X40cm, 

διάφανο και μαλακό σε πάχος 9 

γραμμές, βάρους περίπου 8,5-9γρ 

/ τεμάχιο. Κατάλληλα για 

αποθήκευση και συσκευασία. Να 

σφραγίζονται εύκολα με μηχάνημα 

θερμοκόλλησης. Συσκευασία του 

κιλού (~100 τμχ/κιλό). 

3.1.2 

2 
Σακουλάκια με 

φερμουάρ. 
150 50,70 62,87 

Σακουλάκια με φερμουάρ. 

Πολυαιθυλένιο (PE) 60mic,  ματ 

frost, διαστάσεων 24x35cm, 

βάρους 14γρ/ τεμάχιο. Να 

σφραγίζουν στη στενή πλευρά, σε 

τεμάχια. 

3.1.2 

3 
Χάρτινες 

σακούλες 
10kg 27,10 33,60 

Χάρτινες σακούλες, κραφτ καφέ 

χρώμα, 45gsm, διαστάσεων 

20x34cm, βάρους 9γρ/ τεμάχιο. 

Χωρίς εκτύπωση.   Με πιέτα για 

μεγαλύτερο άνοιγμα.  Συσκευασία 

κιλού (~110 τμχ/κιλό). 

3.1.2 

4 
Χάρτινες 

σακούλες 
10kg 28,00 34,72 

Χάρτινες σακούλες, κραφτ λευκό 

χρώμα, διαστάσεων 24χ38 cm, 

βάρους 16-17γρ/ τεμάχιο. Χωρίς 

εκτύπωση.   Με πιέτα 9cm για 

μεγαλύτερο άνοιγμα.  Συσκευασία 

κιλού (~59 τμχ/κιλό). 

3.1.2 

 ΣΥΝΟΛΟ  148,30 183,89   
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Σελίδα 27 

Τμήμα 4 
Ταμπέλες φυτών και πινακίδες πληροφόρησης 
CPV code : 31523200-0 (Πινακίδες μόνιμων μηνυμάτων).  

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

 Το πληροφοριακό υλικό που θα φέρουν και οι τέσσερις τύποι πινακίδων αποτελεί προϊόν έρευνας σε εξέλιξη καθώς 
συνδέεται άμεσα με την έρευνα πεδίου και τις βοτανικές αποστολές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου και θα παραδοθεί σε επεξεργάσιμη  ηφιακή μορφή από τον επιστημονικά υπεύθυνο του 
προγράμματος στον Ανάδοχο σε συμφωνημένο χρόνο. 

 Τα γραφικά θα γίνουν με  ηφιακή έγχρωμη εκτύπωση σε αυτοκόλλητο φιλμ από βινύλιο υ ηλής αντοχής της 
εταιρείας Avery Dennison σειρά FasCal 800 Premium Films ή αντίστοιχο με εγγυημένη αντοχή τουλάχιστον 5 ετών 
και τα μελάνια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με ματ πλαστικοποίηση για 
αντοχή σε εξωτερικό χώρο. Το εκτυπωμένο πληροφοριακό υλικό θα επικολληθεί σε επίπεδο φύλλο αλουμινίου 
κράματος AlMg2 με ειδική κόλλα τύπου Wurth με την ανάλογη πιστοποίηση. 

 

Πίνακας: Τμήμα 4 

Α/Α Κατηγορία Τεμάχια 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 
Τύπος 1:  
Ταμπελάκια φυτών από 
αλουμίνιο, 10 χ 15 cm 

41 
533,00 660,92 Ταμπελάκι φυτών από 

αλουμίνιο, πάχος 2 mm, 
διαστάσεις 10 χ 15 cm με λόγχη 
(στράντζα) από λάμα γαλβανιζέ 
ύ ους 35 cm. 

3.1.4 

79 
1.027,00 1.273,48 5.1.3 

2 

Τύπος 2:  
Ταμπελάκια φυτών από 
αλουμίνιο, 9 χ 6 cm 
 

28 280,00 347,20 Ταμπελάκι φυτών από 
αλουμίνιο, πάχος 2 mm, 
διαστάσεις 9 χ 6 cm με λόγχη 
(στράντζα) από λάμα γαλβανιζέ 
ύ ους 20 cm. 

3.1.4 

42 420,00 520,80 5.1.3 

3 
Τύπος 3: Πινακίδα 
πληροφόρησης, 
διαστάσεις 30 χ 40 cm. 

16 752,00 932,48 

Πινακίδα πληροφόρησης για τα 
φυτά από αλουμίνιο, πάχος 2 
mm, διαστάσεις 30 χ 40 cm με 
σωλήνα μορφής 30 χ 30 cm 
γαλβανιζέ ύ ους 120 cm. 

5.1.3 

4 

Τύπος 4: Πινακίδα 
πληροφόρησης, 
διαστάσεις 200 χ 100 
cm. 

3 1.866,00 2.313,84 

Πινακίδα πληροφόρησης  και 
περιβαλλοντικής ερμηνείας 
διαστάσεις 200 χ 100 cm 
τοποθετημένη σε γαλβανιζέ 
σωλήνες μορφής με διαστάσεις 
50 χ 50 cm μήκους 250 cm. 

5.1.3 

 
ΣΥΝΟΛΟ  4.878,00 6.048,72 
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Σελίδα 28 

Τμήμα 5: 
Γυάλινα φιαλίδια για τη διατήρηση των σπόρων 
CPV code : 39225730-1 ( Φιαλίδια).  

 
Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

 
Τμήμα 6 

Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές ουσίες  
CPV code : 24300000-7 
 
Είδος 1 
Φυτικό άγαρ, Gelrite και Σακραρόζη 

 
Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

Πίνακας: Τμήμα 5 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολικ

ή 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 Φιαλίδια  όγκου 7 ml 1 187,20 232,13 

Φιαλίδια, καθαρό γυαλί, πλυμένα, με 

βιδωτό πώμα από αλουμίνιο, που να 

περιλαμβάνει σφράγιση με καουτσούκ, 

όγκου 7 ml. Τα φιαλίδια θα πρέπει να 

κλείνουν αεροστεγώς. Τα πώματα να 

περιλαμβάνονται. Συσκευασία των 144 

τεμαχίων 

3.1.4 

2 
Φιαλίδια  όγκου 28 

ml 
1 288,00 357,12 

Φιαλίδια, καθαρό γυαλί, πλυμένα, με 

βιδωτό πώμα από αλουμίνιο, που να 

περιλαμβάνει σφράγιση με καουτσούκ, 

όγκου 28 ml. Τα φιαλίδια θα πρέπει να 

κλείνουν αεροστεγώς. Τα πώματα να 

περιλαμβάνονται. Συσκευασία των 144 

τεμαχίων. 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  475,20 589,25   

Πίνακας: Τμήμα 6/ Είδος 1 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολικ

ή 

Δαπάνη 

(χωρίς 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Σελίδα 29 

 
 
Είδος 2 

Αιθανόλη, Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, θρεπτικά υποστρώματα, ορμόνες 
Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

ΦΠΑ) 

1 Φυτικό άγαρ 1 500,00 620,00 

Φυτικό άγαρ κατάλληλο για 

ιστοκαλλιέργεια, συσκευασία των 5Kg 

(Plant agar) 

3.1.4 

2 Φυτικό άγαρ 1 140,00 173,60 

Φυτικό άγαρ, μικροβιολογικά ελεγμένο,  

κατάλληλο για ιστοκαλλιέργεια, 

συσκευασία των 100 g 

(Agar, microbiology tested, plant cell 

culture tested, cell culture tested, 

powder) 

3.1.4 

3 Gelrite 1 210,00 260,40 

Gelrite κατάλληλο για ιστοκαλλιέργεια, 

συσκευασία του 1Kg 

(GelriteTM Plant tissue culture tested, 

powder) 

3.1.4 

4 Σακχαρόζη, Grade I, 1 155,00 192,20 

Σακχαρόζη, Grade I, κατάλληλη για 

ιστοκαλλιέργεια, συσκευασία των 25Kg. 

(Sucrose  Grade I, Plant cell culture 

tested, 25 kg) 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.005,00 1.246,20   

Πίνακας: Τμήμα 6/ Είδος 2 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολικ

ή 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 Αιθανόλη 15 375,00 465,00 

Αιθανόλη, denatured 99% (99 % 

ethanol, 1% 2-Butanone and Bitrex, 

συσκευασία των 2,5L 

[Ethanol Denatured 99% p. (99% 

Ethanol, 1% 2-Butanone and Bitrex)] 

3.1.4 

2 

Διάλυμα 

υποχλωριώδους 

νατρίου 

1 68,00 84,32 
Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 

12/13%, συσκευασία των 25L,  

[Sodium hypochlorite 12/13% solution 

3.1.4 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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a.r] 

3 
Θρεπτικό υπόστρωμα 

Murashige & Skoog 
3 126,00 156,24 

Θρεπτικό υπόστρωμα Murashige & 

Skoog/ Μακροστοιχεία και 

μικροστοιχεία, συσκευασία των 50L 

(Murashige & Skoog medium /Micro 

and Macro elements) 

3.1.4 

4 

Θρεπτικό υπόστρωμα 

Murashige & Skoog,  

με βιταμίνες 

5 210,00 260,40 

Θρεπτικό υπόστρωμα Murashige & 

Skoog/ Μακροστοιχεία και 

μικροστοιχεία με βιταμίνες, συσκευασία 

των 50L. 

(Murashige & Skoog medium /Micro 

and Macro elements inclunding 

Vitamins) 

3.1.4 

5 

Θρεπτικό υπόστρωμα 

McCown/ Woody 

Plant Medium 

2 84,00 104,16 

Θρεπτικό υπόστρωμα McCown/ Woody 

Plant Medium/ Μακροστοιχεία και 

μικροστοιχεία, συσκευασία των 50L 

(McCOWN WOODY PLANT 

MEDIUM/Micro and Macro elements) 

3.1.4 

6 

Θρεπτικό υπόστρωμα 

McCown/ Woody 

Plant Medium, με 

βιταμίνες 

3 126,00 156,24 

Θρεπτικό υπόστρωμα McCown/ Woody 

Plant Medium/ Μακροστοιχεία και 

μικροστοιχεία με βιταμίνες, συσκευασία 

των 50L 

(McCOWN WOODY PLANT 

MEDIUM/Micro and Macro elements 

including vitamins) 

3.1.4 

7 
Θρεπτικό υπόστρωμα 

Gamborg B5 
1 42,00 52,08 

Θρεπτικό υπόστρωμα Gamborg B5/ 

Μακροστοιχεία και μικροστοιχεία, 

συσκευασία των 50L 

(Gamborg B5 MEDIUM) 

3.1.4 

8 

Θρεπτικό υπόστρωμα 

Gamborg B5, με 

βιταμίνες 

1 42,00 52,08 

Θρεπτικό υπόστρωμα Gamborg B5/ 

Μακροστοιχεία και μικροστοιχεία με 

βιταμίνες, συσκευασία των 50L 

(Gamborg B5 MEDIUM including 

vitamins) 

3.1.4 

9 Ορμόνη 2iP 1 70,00 86,80 

Ορμόνη 2iP [6-(γ,γ-dimethylallyamino) 

purine] κατάλληλη για ιστοκαλλιέργεια, 

συσκευασία του 1g 

(2iP, tissue culture tested, gr ) 

3.1.4 

10 Ορμόνη ζεατίνη 1 150,00 186,00 

Ορμόνη ζεατίνη (zeatin riboside, 

TRANS-isomer) κατάλληλη για 

ιστοκαλλιέργεια, συσκευασία των 25 mg 

(zeatin riboside, TRANS-isomer, tissue 

3.1.4 
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Τμήμα 7 
Εργαστηριακά είδη, είδη υγεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 
CPV code : 33790000-4  

 
Είδος 1 

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

culture tested, mg ) 

11 Ορμόνη Thidiazuron 1 125,00 155,00 

Ορμόνη Thidiazuron, κατάλληλη για 

ιστοκαλλιέργεια, συσκευασία των 250 

mg 

(Thidiazuron, tissue culture tested, mg) 

3.1.4 

12 
Ορμόνη Γιβερελινικο 

οξύ 
1 95,00 117,80 

Ορμόνη Γιβερελινικο οξύ, κατάλληλη 

για ιστοκαλλιέργεια, συσκευασία των 5 

g 

(Gibberellic acid- GA3, tissue culture 

tested, g) 

3.1.4 

13 Νιτρικό κάλιο 1 14,00 17,36 

Νιτρικό κάλιο για ανάλυση (KNO3), 

συσκευασία του 1Κg 

(Potassium nitrate pour analyse - ISO 

(KNO3) 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.527,00 1.893,48   

Πίνακας: Τμήμα 7/ Είδος 1 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολικ

ή 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 

Μαγνητάκια 

ανάδευσης 
5 8,50 10,54 

Μαγνητάκια ανάδευσης, κυλινδρικά, με 

επικάλυ η PTFE - διαστάσεων 20 x 6 

mm. (Magnetic stirring bars, cylindrical, 

PTFE-coating, 20 x 6 mm). 

3.1.4 

2 

Μαγνητάκια 

ανάδευσης 5 9,00 11,16 

Μαγνητάκια ανάδευσης, κυλινδρικά, με 

επικάλυ η PTFE - διαστάσεων 30 x 6 

mm. (Magnetic stir 30x 6 mm). 

3.1.4 

3 
Μαγνητάκια 

ανάδευσης 
5 9,50 11,78 

Μαγνητάκια ανάδευσης, κυλινδρικά, με 

επικάλυ η PTFE - διαστάσεων 35 x 6 

mm. (Magnetic stirring bars, cylindrical, 

3.1.4 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Είδος 2 
 

Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

PTFE-coating, 35 x 6 mm). 

4 

Μαγνητάκια 

ανάδευσης 
5 10,00 12,40 

Μαγνητάκια ανάδευσης, κυλινδρικά, με 

επικάλυ η PTFE - διαστάσεων 40 x 8 

mm. (Magnetic stirring bars, cylindrical, 

PTFE-coating, 40 x 8 mm). 

3.1.4 

5 

Μαγνητάκια 

ανάδευσης 
5 15,00 18,60 

Μαγνητάκια ανάδευσης, κυλινδρικά, με 

επικάλυ η PTFE- διαστάσεων 50 x 8 

mm. (Magnetic stirring bars, cylindrical, 

5PTFE-coating, 50 x 8 mm). 

3.1.4 

6 

Μαγνητάκια 

ανάδευσης 
5 17,50 21,70 

Μαγνητάκια ανάδευσης, κυλινδρικά, με 

επικάλυ η PTFE - διαστάσεων 60 x 8 

mm. (Magnetic stirring bars, cylindrical, 

PTFE-coating, 60 x 8 mm). 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  69,50 86,18   

Πίνακας: Τμήμα 7/ Είδος 2 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολικ

ή 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 Γάντια  νιτριλίου 5 50,00 62,00 

Γάντια  νιτριλίου χωρίς πούδρα 

μέγεθος Μedium, συσκευασία των 200 

τεμαχίων 

3.1.4 

2 
Ανταλλακτικές 

λεπίδες νυστεριού 
10 60,00 74,40 

Ανταλλακτικές λεπίδες νυστεριού 

αποστειρωμένες, Νούμερο 10, 

συσκευασία των 100 τεμαχίων. 

(Scalpell-blades No.10 single packed, 

sterile) 

3.1.4 

3 
Τριβλία πετρί 

πολυστυρενίου 
3 510,00 632,40 

Τριβλία πετρί πολυστυρενίου, 

διαστάσεων 100 mm χ 15 mm 

(αποστειρωμένα με γ- ακτινοβολία, 

αναλώσιμα) συσκευασία των 500 

τεμαχίων. (Petri dishes, polystyrene, 

size 100 mm × 15 mmsterile, γ-

irradiated, disposable), pck of 500). 

3.1.4 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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Είδος 3  
 
Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  620,00 768,80   

Πίνακας: Τμήμα 7/ Είδος 3 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολικ

ή 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 Δοκιμαστικοί σωλήνες 6 1.020,00 1.264,80 

Δοκιμαστικοί σωλήνες, διαστάσεων 20 

mm × 150 mm, βοριοπυριτικό γυαλί, 

συσκευασία των 72 τεμαχίων. (Culture 

tubes size 20 mm × 150 mm , (closure 

caps are sold separately), borosilicate 

glass) 

3.1.4 

2 
Φιάλες 

αντιδραστηρίων  
2 9,00 11,16 

Φιάλη αντιδραστηρίων διαβαθμισμένη 

με μπλε καπάκι των 1.000 ml με βιδωτό 

καπάκι GL 45. (Reagent bottles 

1.000ml with screw GL 45 acc. to DIN– 

complete). 

3.1.4 

3 
Φιάλες 

αντιδραστηρίων  
3 9,00 11,16 

Φιάλη αντιδραστηρίων διαβαθμισμένη 

με μπλε καπάκι των 500 ml με βιδωτό 

καπάκι GL 45. (Reagent bottles 500ml 

with screw GL 45 acc. to DIN– 

complete). 

3.1.4 

4 
Φιάλες 

αντιδραστηρίων  
3 7,50 9,30 

Φιάλη αντιδραστηρίων διαβαθμισμένη 

με μπλε καπάκι των 250 ml με βιδωτό 

καπάκι GL 45. (Reagent bottles 250ml 

with screw GL 45 acc. to DIN– 

complete). 

3.1.4 

5 
Φιάλες 

αντιδραστηρίων  
3 6,90 8,56 

Φιάλη αντιδραστηρίων διαβαθμισμένη 

με μπλε καπάκι των 100 ml με βιδωτό 

καπάκι GL 45. (Reagent bottles 100ml 

with screw GL 45 acc. to DIN– 

complete). 

3.1.4 

6 
Κωνικές φιάλες 

Erlenmeyer 
30 60,00 74,40 

Κωνικές φιάλες Erlenmeyer, με στενό 

λαιμό, χωρητικότητας 250 ml. (Flasks 

Erlenmeyer, narrow neck, 250ml) 

3.1.4 

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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7 
Κωνικές φιάλες 

Erlenmeyer 
10 25,00 31,00 

Κωνικές φιάλες Erlenmeyer, με στενό 

λαιμό, χωρητικότητας 500 ml. (Flasks 

Erlenmeyer, narrow neck, 500ml) 

3.1.4 

8 
Κωνικές φιάλες 

Erlenmeyer 
3 12,00 14,88 

Κωνικές φιάλες Erlenmeyer, με στενό 

λαιμό, χωρητικότητας 1000 ml. (Flasks 

Erlenmeyer, narrow neck, 1000ml) 

3.1.4 

9 
Κωνικές φιάλες 

Erlenmeyer 
5 40,00 49,60 

Κωνικές φιάλες Erlenmeyer, με στενό 

λαιμό, χωρητικότητας 2000 ml. (Flasks 

Erlenmeyer, narrow neck, 2000ml ) 

3.1.4 

10 
Γυάλινα ποτήρια 

ζέσεως  
5 7,50 9,30 

Γυάλινα ποτήρια ζέσεως χωρητικότητας 

100 ml, με ενδείξεις Όγκου (Beakers, 

low form, with spout, 100ml) 

3.1.4 

11 
Γυάλινα ποτήρια 

ζέσεως  
5 10,00 12,40 

Γυάλινα ποτήρια ζέσεως χωρητικότητας 

250 ml, με ενδείξεις Όγκου. (Beakers, 

low form, with spout, 250ml) 

3.1.4 

12 
Γυάλινα ποτήρια 

ζέσεως  
2 5,00 6,20 

Γυάλινα ποτήρια ζέσεως χωρητικότητας 

600 ml, με ενδείξεις Όγκου. (Beakers, 

low form, with spout, 600ml) 

3.1.4 

13 
Ογκομετρικοί 

κύλινδροι  
1 3,00 3,72 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 

βαθμονομημένοι με εξαγωνική βάση, 

25 ml. (Cylinders graduated with 

hexagonal base, high form,  class B 

25ml) 

3.1.4 

14 
Ογκομετρικοί 

κύλινδροι  
2 6,00 7,44 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 

βαθμονομημένοι με εξαγωνική βάση, 

50 ml. (Cylinders graduated with 

hexagonal base, high form,  class B 

50ml) 

3.1.4 

15 
Ογκομετρικοί 

κύλινδροι  
3 10,50 13,02 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 

βαθμονομημένοι με εξαγωνική βάση, 

100 ml (Cylinders graduated with 

hexagonal base, high form,  class B 

100ml) 

3.1.4 

16 
Ογκομετρικοί 

κύλινδροι  
3 16,50 20,46 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 

βαθμονομημένοι με εξαγωνική βάση, 

250 ml. (Cylinders graduated with 

hexagonal base, high form,  class B 

250ml) 

3.1.4 

17 
Ογκομετρικοί 

κύλινδροι  
3 30,00 37,20 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 

βαθμονομημένοι με εξαγωνική βάση, 

500 ml. (Cylinders graduated with 

hexagonal base, high form,  class B 

3.1.4 
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Είδος 4  
Καπάκια για γυάλινα σκε η εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας 

 
Το υλικό θα ακολουθεί στο σύνολο του τους κανόνες δημοσιότητας που προδιαγράφονται 
στο Communication Manual όπως έχει δημοσιευτεί στο http://www.ipa-cbc-programme.eu) 
 

 

500ml) 

18 
Ογκομετρικοί 

κύλινδροι  
2 32,00 39,68 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 

βαθμονομημένοι με εξαγωνική βάση, 

1000 ml. (Cylinders graduated with 

hexagonal base, high form,  class B 

1000ml) 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.309,90 1.624,28   

Πίνακας: Τμήμα 7/ Είδος 4 

Α/Α Κατηγορία 
Τεμάχι

α 

Συνολική 

Δαπάνη 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Συνολική 

Δαπάνη (με 

ΦΠΑ 

24%) 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παραδοτέο 

1 

Καπάκια, για 

δοκιμαστικούς 

σωλήνες 

4 360,00 446,40 

Καπάκια, για δοκιμαστικούς σωλήνες 

20 mm, disposable blue, συσκευασία 

των 100 τεμαχίων. (Closures for 20 mm 

culture tubes, disposable blue). 

3.1.4 

2 
Καπάκια, για δοχεία 

τύπου Magenta 
3 570,00 706,80 

Καπάκια, για δοχεία τύπου Magenta, 

κατάλληλα για ιστοκαλλιέργεια και 

αποστείρωση σε κλίβανο, συσκευασία 

των 100 τεμαχίων. (MagentaTM B-cap 

for use in plant tissue culture, 

autoclavable, pck of 100). 

3.1.4 

 ΣΥΝΟΛΟ  930,00 1153,20   

http://www.ipa-cbc-programme.eu/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

(ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, …/…/201… οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 

Αφενός 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ» το οποίο 

εδρεύει στην οδό Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, 11145, Αθήνα, με ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ Γαλατσίου και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Καθηγητή Νικόλαο 

Κατή, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5α), της υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) και την υπ’ αριθμ. 1487/72721/22.05.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΦΕΚ 293 ΥΟΔΔ/22.05.2018), καλούμενο στο εξής για συντομία «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» 

και αφετέρου 

2. Η επιχείρηση ………(επωνυμία)………… με Α.Φ.Μ. ……… – Δ.Ο.Υ. …………, η οποία εδρεύει στην οδό ……… αρ. 

…, …(περιοχή)… και εκπροσωπείται νομίμως από τ… κ. …(όνομα)… …(επώνυμο)…με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας 

…………, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούμενης στο εξής για συντομία «Ανάδοχος» 

έχοντας υπ’ ό ιν την υπ’ αριθ. πρωτ. …/…-…-2018 Απόφαση … του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συμφώνησαν και 

συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, «ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ», αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων, «Ανάδοχο», 

την προμήθεια ……………………. , όπως περιγράφεται στην από……..τεχνική και οικονομική προσφορά του, που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή της προαναφερθείσας προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί άμεσα με την παράδοση της, από την ορισθείσα 

Επιτροπή Παραλαβών με τη σύνταξη σχετικού πρωτοκκόλου παραλάβής. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας αναλυτικά αναφέρονται στο 

συνημμένο τμήμα Β και στην προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και οικονομική), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κάθε σύμβαση για το καθένα τμήμα θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι τέλους του έτους, με 

δυνατότητα τμηματικής παράδοσης υλικών, κατόπιν συνεννόησης με την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου ή και 

νωρίτερης παράδοσης εφόσον υπάρχει δυνατότητα από τον προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το συνολικό τίμημα για την ως άνω προμήθεια ορίζεται στο ποσό……€ πλέον ΦΠΑ  (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ…..€). Το ποσό αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις του Έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority 

plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό ΟΠΣ 5032907 και κωδικό 

ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000, ενώ το ποσό του ΦΠΑ θα καλυφθεί από τα ίδια έσοδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και θα 

καταβληθεί ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών. Το ποσό της σύμβασης 

αναλύεται: 

καθαρό ποσό …………….€ 

πλέον Φ.Π.Α. …%, …………….€  

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: ………….€  
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Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε έξοδα, φόρτωσης, μεταφοράς κλπ, τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το ανωτέρω 

τίμημα είναι σταθερό και δεν αναπροσαρμόζεται ούτε αυξάνεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 

Το ποσό για κάθε τμήμα της παρούσας σύμβασης υπόκειται: 

α) σε παρακράτηση φόρου 4% (…………€), 

β) σε κράτηση ύ ους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (………..€), (για ποσά 

μεγαλύτερα ή ίσα των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ) 

γ) σε παρακράτηση ύ ους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ1191/2017, ΦΕΚ 

969/Β/22-3-2017) υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

(……..€), 

δ) σε κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) επί της κράτησης 0,07% και επί της 

παρακράτησης 0,06% σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και 

Ειδικών Φορολογιών (……€). 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ……..€ + ΦΟΡΟΣ……..€)= ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ = ………..€. 

ΠΛΗΡΩΤΕΟ: (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)………………€. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Για την πληρωμή του κάθε ανάδοχο απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΙΓΒ&ΦΠ 

β) Παραστατικό του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει μέχρι τέλους του έτους, με δυνατότητα τμηματικής 

παράδοσης υλικών, κατόπιν συνεννόησης με την επιστημονικά υπεύθυνη του έργου ή και νωρίτερης παράδοσης εφόσον 

υπάρχει δυνατότητα από τον προμηθευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα της παρούσας. 

- Καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή 

Παραλαβής, υποχρεούται δε, να λαμβάνει υπό η του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την προμήθεια των 

ειδών. 

- Ο Ανάδοχος σε περίπτωση υπεργολαβίας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Μετά την 

ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να 

αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του οι οποίοι συμμετέχουν στην εν λόγω προμήθεια, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο 

κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω προμήθεια. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, να επαληθεύσει τη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 74 του ν4412/2016. Σε καμία ανάλογη 

περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών 

σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.  

- Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε 

σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους υπεργολάβους, 

που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσία σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

- Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία 

κατά την παροχή οποιοδήποτε των υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα 

είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 

απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
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ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 

των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 

οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό τίμημα. 

- Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης ενός εκ των 

μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 

Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα αλληλεγγύως εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση 

να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. Κάποιου εκ 

των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι 

προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

 

Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας Αναδόχου και Οργανισμού και η παρέκκλιση από 

αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρεί χρήσιμο για τον ανάδοχο 

προκειμένου να παρέχονται οι ζητούμενες υπηρεσίες.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι προβλεπόμενες από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 

προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: 

α. Υπαιτιότητας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

β. Ανωτέρας βίας, που η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 

ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.  

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής της ΕΠΑ.Σ. 

Λάρισας που έχει οριστεί με υπ’ αριθ. πρωτ. 72/16-02-2018 Απόφαση της Διευθύντριας της Αβερωφείου ΕΠΑ.Σ. 

Λάρισας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6.3 της Διακήρυξης.. Σχετικά πρωτόκολλα θα συντάσσονται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δεν μπορούν να 

εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους, καθ’ οιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί σε συμφωνία με τον Ανάδοχο, να 

τροποποιήσει μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα), η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 

και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Ο Ανάδοχος, ως προς την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί υπάγεται στην αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων των Αθηνών.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές-διοικητικές) για το προσωπικό το οποίο απασχολεί. 

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύ ουν από την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης καθώς κι 

από τη διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή 

τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.  

 

Τα παραπάνω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους 

συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και υπογράφηκε από όλους τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) 

αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) όμοιο. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΗΣ 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

…………………. 

 

 

 

                                      Η Επιστημονικά Υπε θυνη του Έργου 

 

 

                                              Δρ Ελένη Μαλο πα 

                                              Διευθ ντρια Ερευνών 

  





           
  

Αγρόκτημα Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60458 Τηλ: 2310  471544, FAX: 2310  473024  E-mail: 

admin@ipgrb.gr 
 

Σελίδα 40 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΠ……….,του Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο η 

προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων 

(CPV30192000-1, 31000000-6, 03144000-2, 31523200-0, 39225730-1, 24300000-7, 33790000-4) για τις ανάγκες του 

Έργου: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό 

ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτο το Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

Στοιχεία Υπο ηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

 

ΤΜΗΜΑ Νο   

   

 

 

   

    

    

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

   

Τόπος – Ημερομηνία: 

Δηλώνω ως υπο ήφιος ότι: 
1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 

2. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δύο (02) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτο  & Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΠ……….,του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άπο η 

προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχων που θα αναλάβουν την προμήθεια αναλωσίμων 

(CPV30192000-1, 31000000-6, 03144000-2, 31523200-0, 39225730-1, 24300000-7, 33790000-4) για τις ανάγκες του 

Έργου: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» με ακρωνύμιο: Conse-pp, με Κωδικό 

ΟΠΣ 5032907 και κωδικό ΠΔΕ:2018ΣΕ48260000. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτο το Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

Στοιχεία Υπο ηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή τεκμηρίωση 

Η επιχείρηση έχει δραστηριότητα σχετική με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού 

ΝΑΙ   

Έχει εμπειρία από ανάλογες προμήθειες αναλωσίμων, 

η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή 

Υπεύθυνη Δήλωση του ν,1599/86 καλής 

εκτέλεσης/ολοκλήρωσης.  

ΝΑΙ   

 

Τόπος – Ημερομηνία: 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτο  & Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ    ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σ να ης δημόσιας σ μβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σ να ης δημόσιας σ μβασης: 

Α: Ονομασία, διε θυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 55143 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Αγρόκτημα Θέρμης, 570 01, 

Θεσσαλονίκης 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Μανδουραράκη 

- Τηλέφωνο: 2310471110 & 471544 & 471613 

- Ηλ. ταχυδρομείο: admin@ipgrb.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.elgo.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σ να ης σ μβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [CPV: 30192000-1, 31000000-6, 03144000-2, 31523200-0, 39225730-1, 

24300000-7, 33790000-4]     

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια αναλωσίμων] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Τμήμα 1: 30192000-1, Τμήμα 2: 31000000-6, 

Τμήμα 3: 03144000-2, Τμήμα 4: 31523200-0, Τμήμα 5: 39225730-1, Τμήμα 6: 24300000-7, Τμήμα 7: 

33790000-4] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογρά τε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 

την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύνα ης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύνα ης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικο  φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε 

να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 

φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρο σα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτο νται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 

131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμο  

Α: Λόγοι αποκλεισμο  που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

 δωροδοκία
ix,x

· 

 απάτη
xi
· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii·

 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

xiii
·
 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv.

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικο  φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xv

 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λή ης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται 

ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγρά τε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxi

, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σ γκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικο , κοινωνικο  και εργατικο  

δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγρά τε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις
xxv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπό η της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγρά τε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
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[..........……] 

Έχει συνά ει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμο ; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγρά τε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την  παρξη 

τυχόν σ γκρουσης συμφερόντων
xxviii

, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύνα ης της σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγρά τε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών  ευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύ ει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

[] Ναι [] Όχι 
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δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λή ης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 

ν. 3310/2005
xxxi

: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxii
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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ΜΕΡΟΣ VI: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxxiii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – «ΔΗΜΗΤΡΑ», 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς του υπ’ αριθ. Πρωτ.3470/6-9-2019 συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί 

φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
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x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 

της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  

προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 

και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές 

διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




