
ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηηο 
θαιιηεξγεηηθέο θαη γεσξγηθέο εξγαζίεο βειηίσζεο θαη ζπνξνπαξαγσγήο ηνπ 
απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ ππνέξγνπ <<Βειηίσζε θαη πνξνπαξαγσγή 
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Οζπξίσλ>>   ζε ζπλνιηθή έθηαζε 40 πεξίπνπ 
ζηξεκκάησλ ζην αγξφθηεκα ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ 
Φπηψλ Λάξηζαο επί ηεο νδνχ Θενθξάζηνπ 1, Σ.Κ. 41335  Λάξηζα.  

 

Κσδηθόο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(CPV: 77100000-1) 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή  Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – 
«ΓΗΜΗΣΡΑ» /Ιλζηηηνχην Βηνκεραληψλ θαη 
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ (ΙΒΚΦ)  

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο 28.520,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ            
24% θαζψο θαη φισλ ησλ λφκηκσλ 
θξαηήζεσλ (θαζαξή αμία 23.000,00 ρσξίο 
ην ΦΠΑ) 

Γηαδηθαζία Αλάζεζεο                                               πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 117 ηνπ λ. 4412/2016 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο                               Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο) 

Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ                                12-03-2020 θαη ψξα 11:00 

Πξσηφθνιιν Γηαγσληζκνχ 734/25-02-2020 
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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αξηζκ. Πξση.: 734/25-02-2020 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

Ο ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ) /  
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΧΝ ΦΤΣΧΝ (ΙΒΚΦ) 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο), κε 
ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία πεηξακαηηθψλ 
αγξψλ ρεηκεξηλψλ θαη αλνημηάηηθσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη νζπξίσλ ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ θπηψλ (ζπλνιηθήο έθηαζεο 40 
ζηξεκκάησλ) ζην αγξφθηεκα ΙΒΚΦ ζηε Λάξηζα. 

Η δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ Απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ 
Τπνέξγνπ <<Βειηίσζε θαη πνξνπαξαγσγή Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη 
Οζπξίσλ>> ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηνπ ΙΒΚΦ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 6495/12-
02-2020 απφθαζεο δέζκεπζεο κε α/α 1128 (ΑΓΑ: 69Φ7ΟΞ3Μ-ΘΞΔ θαη ΑΓΑΜ: 
20REQ006275863 2020-02-12). 

Σόπνο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: ΙΒΚΦ επί ηεο νδνχ Θενθξάζηνπ 1, 413 35 
Λάξηζα, Λάξηζα, ηει. 2410671300, ζηε Γξακκαηεία. 

Γιώζζα ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Διιεληθή. 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ: κέρξη θαη εκέξα, Σεηάξηε 11-03-2020 θαη ψξα 11:00 
π.κ. 

Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο: εκέξα, Πέκπηε 12-03-2020 θαη ψξα 11:00 π.κ. 

Σόπνο Γηελέξγεηαο: ΙΒΚΦ επί ηεο νδνχ Θενθξάζηνπ 1, 413 35 Λάξηζα. 

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθήο 
άπνςεο πξνζθνξά βάζεη κόλν ηηκήο. 

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 Δπσλπκία: ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ/ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη 
Κηελνηξνθηθψλ θπηψλ 

 Γηεχζπλζε: Θενθξάζηνπ 1, 413 35 Λάξηζα. 

 Σειέθσλν: 2410671300 

 Ηιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (Δ-mail): gramateia.lar@nagref.gr 

 Ιζηνζειίδα (website): www.elgo.gr 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο Πξνθήξπμεο παξέρνληαη απφ 
ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ/ΙΒΚΦ, Γξακκαηεία,Θενθξάζηνπ 1, 413 35 Λάξηζα , 
ηειέθσλν 2410671300 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ www.elgo.gr. 

Πιεξνθνξίεο Δηδηθέο θαη Σερληθήο Φύζεσο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηνλ θνΝηάθν Φψηην θαη θα Μπαληνχιε Αλδξνκάρε ζην ηειέθσλν 
2410671300. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, Β, Γ: Τπνδείγκαηα: ρέδην χκβαζεο, Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, 
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Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

 

 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΙΒΚΦ 

 

 

 

Γξ. Λεσλίδαο Σνχιηνο 

Γηεπζπληήο Δξεπλψλ 
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ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Αλαζέηνπζα Αξρή Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – 
«ΓΗΜΗΣΡΑ» / Ιλζηηηνχην Βηνκεραληψλ θαη 
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ (ΙΒΚΦ) 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Θενθξάζηνπ 1 

Πφιε Λάξηζα 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 413 35 

Σειέθσλν (+30) 2410 671300 

FAX (+30) 2410 671321 

Ηιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν gramateia.lar@nagref.gr 

Αξκφδηνο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 
θεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ 

Νηάθνο Φψηηνο θαη Μπαληνχιε Αλδξνκάρε, 
ηει. 2410671300 

 

1.1 Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ηδξχζεθε κε ηελ ΚΤΑ 188763/10-10-2011(ΦΔΚ Β  2284/13-
10-2011) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν “Διιεληθφο Γεσξγηθφο 
Οξγαληζκφο – Γήκεηξα” – ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20-10-2014  (ΦΔΚ Β’2889/Β/27.10.14), 
9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β2537/25.11.2015),     893/138106/21.12.2017 
(ΦΔΚ Β’4800/29.12.2017) θαη 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ 
Β’1770/18.05.2018) φκνηεο, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ 
επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, δηαζέηεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, 
ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

1.2 Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Η θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε αγξνηηθή έξεπλα, ε 
γεσξγηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ε πηζηνπνίεζε θαη ν 
έιεγρνο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ θαζψο θαη ε πξνψζεζε απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (βάζεη 
ηηκήο). 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
28.520,00 € (πκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). 

Σνλ Αλάδνρν βαξύλνπλ: 

1) Ο πξνβιεπφκελνο απφ ην Ν. 4172/2013 αξ. 64 παξ.2 θφξνο 
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εηζνδήκαηνο, φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 
ΦΠΑ. 

2) H πξνβιεπφκελε θξάηεζε ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην 
Ν.4013/2011, άξζξν 4, παξ. 3 γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 
ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ην αλαινγνχλ 
ραξηφζεκν, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, 
θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

3) Η πξνβιεπφκελε απφ ην Ν. 4412/2016, άξζξν 350 παξ. 3 θξάηεζε γηα 
ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ). 

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Η αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 
ηηο θαη   εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ 
θαη ηδίσο: 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 
θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)» (ΦΔΚ 314 Α  ), φπσο ην άξζξν απηφ 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΚ Α 
180/Α’/22.8.2011). 

 Σελ αξηζκ. 188763/10-10-2011(ΦΔΚ Β   2284/13-10-2011) Κνηλή 
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 
Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν “Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο 
– Γήκεηξα” – ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο 
αξηζκ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΚ Β’ 2889/Β/27.10.14), 
9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β’ 2537/25.11.2015), 
893/138106/21.12.2017(ΦΔΚ Β’ 4800/29.12.2017) θαη 
1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΚ Β’ 1770/18.05.2018) φκνηεο. 

 Σελ αξηζκ. 1489/72729/22.05.2018 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 293/22.05.2018) 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο 
κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 
Οξγαληζκνχ – ΓΗΜΗΣΡΑ – ΝΠΙΓ». 

 Σελ ππ   αξηζ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΚ Β   2889/Β/27.10.14) Κνηλή 
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 
Σξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ην Ιλζηηηνχην Βηνκεραληθψλ 
θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ, απφ ηε ζπγρψλεπζε πέληε (5) κνλάδσλ ηεο 
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο (1. Ιλζηηηνχην Πξνζηαζίαο 
Φπηψλ Βφινπ, 2. Ιλζηηηνχηνπ Υαξηνγξάθεζεο θαη Σαμηλφκεζεο Δδαθψλ 
Λάξηζαο, 3. Ιλζηηηνχην Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Βνζθψλ, 4. Κέληξν 
Σαμηλφκεζεο Βάκβαθνο Καξδίηζαο, 5. Ιλζηηηνχην Πξνζηαζίαο Φπηψλ 
Πάηξαο). 

 Σε κε αξηζκ.15β Απφθαζε ηεο 48 / 7-11-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ 
ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ κε ζέκα: «Δθαξκνγή ηεο αξηζκ.919/131869/20-10-
2014 ΦΔΚ Β  2889/27.10.2014) ΚΤΑ – Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 
πξντζηακέλσλ». 

 Σελ Απφθαζε ηνπ Γ 19 ηεο 60 /7&8-2-2015 πλεδξίαζεο κε ζέκα: 
«Οξηζκφο πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ ζηα Ιλζηηηνχηα 
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Αγξνηηθήο Έξεπλαο» κε ΑΓΑ:6ΦΞΟΞ3Μ-Υ2. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) 
«Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» φπσο εθάζηνηε ηζρχεη 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α  /13-7-2010 “Δλίζρπζε ηεο 
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (Ν.4605/19, ΦΔΚ 
52Α/2019), θξάηεζε χςνπο 0,07%, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 
παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο 
ρξεκαηνδφηεζεο 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΔΘΙΑΓΔ, 
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

 Σελ αξ. Θέκαηνο: 09 Απφθαζε ηεο 118 / 27-07-2018 πλεδξίαζεο ηνπ 
Γ κε ζέκα: «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ», 
κε ΑΓΑ:6Δ6ΓΟΞ3Μ-ΗΞ. 

 Σε κε αξηζκ. Θέκαηνο 10 Απφθαζε ηεο 106ε/15&16.03.2018 (ΑΓΑ 
ΦΚΗΓΟΞ3Μ-5ΔΙ) πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ κε ζέκα: 
Αλαπιήξσζε Πξντζηακέλνπ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη 
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ Λάξηζαο. 

 Σελ αξ. Πξση. 5289/31-12-2020 κε ΑΓΑ: ΧΜ5ΘΟΞ3Μ-6ΓΡ Απφθαζε 
ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΙΒΚΦ κε ζέκα «πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε 
δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ Σκήκαηνο Φπηνπξνζηαζίαο Βφινπ ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ». 

 Σελ αξηζκ. Πξση. 6495/12-02-2020 θαη ΑΑ: 1128 Απφθαζε Αλάιεςεο 
Τπνρξέσζεο πνζνχ χςνπο 28.520,00 € γηα θαιιηεξγεηηθέο θαη γεσξγηθέο 
εξγαζίεο κε ΑΓΑ: 69Φ7ΟΞ3Μ-ΘΞ6 θαη ΑΓΑΜ: 20REQ00627575863. 

 Σελ αξηζκ. Πξση. 570/13-02-2020 (ΑΓΑ: ΦΦΟΞ3Μ-0Ι3) Απφθαζε ηνπ 
Γηεπζπληή ηνπ ΙΒΚΦ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΡΟΠΟ ΛΗΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Η πεξίιεςε ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

2. Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΗΜΗΣΡΑ (http://www.elgo.gr) θαη 
ζην Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ – ΚΗΜΓΗ (http://www.eprocurement.gov.gr). 

3. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνπο ππαιιήινπο θνΝηάθν 
Φψηην θαη θα Μπαληνχιε Αλδξνκάρε, Σει. 2410671300. 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 6: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ 
κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο - κέινο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 
(Δ.Ο.Υ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ 
Ν. 4412/2016. 

Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε θαηάζηαζε 
ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαλέλαο 
ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 
4412/2016. 

Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο κε 
εγγεγξακκέλε δξαζηεξηφηεηα απηήλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ. 

Έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, 
πξέπεη λα απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο, ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κε ηελ πξνζθφκηζε 
ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Τπφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, κηα θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα 
ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηερφλησλ ζηελ θνηλνπξαμία ή άιισλ θνξέσλ. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη 
ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ θάθειν πνπ εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα 
ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ πίλαθα. Η θαηάζεζή ηνπο γίλεηαη είηε ηδηνρείξσο, είηε 
ηαρπδξνκηθά ζηε Γξακκαηεία ηνπ  Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ 
θπηψλ, νδφο Θενθξάζηνπ 1, 413 35 Λάξηζα. 
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ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ 
Δπσλπκία:  
Γηεχζπλζε:  
Αξηζκφ ηειεθψλνπ:                                                        (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν) 
e-mail:                                                                            (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν) 
Γηα ην Γηαγσληζκό: «Kαιιηεξγεηηθέο θαη γεσξγηθέο εξγαζίεο γηα ηε Βειηίσζε θαη 
πνξνπαξαγσγή Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Οζπξίσλ» 
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Γηαγσληζκνύ: 734/25-02-2020 
Σόπνο/Γηεύζπλζε Καηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξώλ: Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 
Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ θπηψλ, νδφοΘενθξάζηνπ 1, 413 35 Λάξηζα, ηει. 
2410671300. 

ΠΡΟΟΥΗ !!! Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & 
ην Πξσηόθνιιν 

 

Η ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε 
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο (παξ.3, 
αξζξ.117 ηνπ Ν.4412/2016). 

Οη πξνζθνξέο πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνχλ ή λα ζηαινχλ κε ηαρπκεηαθνξά ζα 
πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί κέρξη θαη ηηο 11-03-2020 θαη ψξα 11:00. Πξνζθνξέο 
κεηά ηηο 11:00 δε ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

Δπίζεο, ζην θάθειν ηεο θάζε πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο) ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

 Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηηο εξγαζίεο ζηε Βειηίσζε θαη πνξνπαξαγσγή 
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη Οζπξίσληνπ ΙΒΚΦ. 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ. 

 Ο αξηζκφο ηεο πξνθήξπμεο. 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα 
ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία ζε μερσξηζηνύο ζθξαγηζκέλνπο (κε πνηλή 
απόξξηςεο ζε πεξίπησζε κε ζθξάγηζήο ηνπο) θαθέινπο σο εμήο: 

1. ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε “ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ” ν 
νπνίνο πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ 
άξζξνπ 8 ηεο παξνχζαο. 

2. ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ”, ζηνλ νπνίν 
ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
πξνζθέξνληα γηα ηηο εξγαζίεο (ΚΑ θαη ΦΠΑ). Η πξνζθνξά ζα ηζρχεη γηα 
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη 
κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε 
πνπ ε ελ ηζρχ πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 
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Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο. 

 Η πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ζα 
ππνβιεζνχλ ζε έλα πξσηφηππν θάθειν. 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο. 

 Οη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη 
απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
λφκνπ 4412/2016 (Α   147) Μέξνο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV (Παξάξηεκα Γ  ) ζπκπιεξψλεηαη 
απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Χο ηέηνηνο λνείηαη ν 
λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην 
πξαθηηθφ εθπξνζψπεζεο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην 
αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

1) Αλ ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ απνηειεί έλσζε θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 19 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνβάιιεη ηε δήισζε ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ θαζψο θαη ηα πξναλαθεξζέληα 
πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2) Αλ ν πξνζθέξσλ ή ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, 
ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4412/2016, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη, απφ 
ηνπο ελ ιφγσ θνξείο, ε δήισζε ππφ ζηνηρείν Α ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ θαζψο θαη δήισζε πεξί ηεο δέζκεπζεο ησλ αλαγθαίσλ 
πφξσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

3) Αλ ν πξνζθέξσλ ή ν ππνςήθηνο δειψλεη φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίην/ηξίηνπο, 
νθείιεη λα ηνπο νλνκαηίδεη θαη λα πξνζθνκίδεη δήισζε κε ην σο άλσ 
πεξηερφκελν ηνπ/ησλ ππεξγνιάβνπ/σλ θαζψο θαη δήισζε κε ηε 
ζρεηηθή δέζκεπζε ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο 
ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο θαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηαιακβάλεη ην πξνο 
πινπνίεζε απφ απηφλ ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 
αμία απηήο. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα 3 κήλεο 
απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η 
ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 
ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε 
ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΝΟΜΙΜΑ 

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. ηηο ηηκέο ζα 
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πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο 
ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή.  

Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ. 

Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα 
ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο 
ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο 
Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο 
ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 12-03-2020 εκέξα Πέκπηε ζην Ιλζηηηνχηνπ 
Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ θπηψλ, επί ηεο νδνχ Θενθξάζηνπ 1, 413 35 
Λάξηζα, απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή “Γηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ, δηαγσληζκψλ, 
κηζζψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ”, φπσο νξίζζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
5289/31-12-2019 κε ΑΓΑ: ΧΜ5ΘΟΞ3Μ-6ΓΡ Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΙΒΚΦ 
κε ζέκα «πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ», ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη 
ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ 
έιεγρν απηψλ. 

Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην (άξζξν 100 παξ.4 ηνπ λ.4412/2016) 
κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςεο 
πξνζθνξά βάζεη κφλν ηεο ηηκήο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. 
Σα ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηνλ απνθιεηζκφ πξνζθνξψλ πνπ 
δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Αθνινχζσο ζα 
θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, κε αχμνπζα ζεηξά ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηε 
ρακειφηεξε ηηκή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο 
φξνπο ηεο πξνθήξπμεο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
πξνκεζεηψλ, δηαγσληζκψλ, κηζζψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ Λάξηζαο κπνξεί λα θαιεί 
ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη. 

Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Αμηνιφγεζεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Η θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε 
απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ, 
δηαγσληζκψλ, κηζζψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπΙλζηηηνχηνπ 
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Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ Λάξηζαο. 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηειενκνηνηππία ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Με ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε 
ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα κε ηνπο ζην παξφλ αλαθεξφκελνπο φξνπο, νη νπνίνη 
είλαη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ 
ραξαθηήξα. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ/ΙΒΚΦ ζα θνηλνπνηήζεη ακέζσο ηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 
θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, επί απνδείμεη. Δάλ ν Αλάδνρνο δε πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
θαηαθχξσζεο, ιχλεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. ηελ 
πεξίπησζε απηή ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο 
ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΜΠΛΗΡΧΗ – ΑΠΟΑΦΗΝΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΚΑΙ 
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 
πξνκεζεηψλ, δηαγσληζκψλ, κηζζψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο 
ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή 
δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή 
ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί 
απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δε 
ιακβάλεηαη ππφςε. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ο Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή ησλ 
αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο: 

 Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 
λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα θάπνην απφ ηα 
αδηθήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ α’ έσο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
73 ηνπ λ.4412/2016. 

 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη 
εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

 Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην 
απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
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ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα). 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα). 

 Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν 
ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε νηθείν Δπηκειεηήξην, 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 ΦΔΚ/πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ηεο Δηαηξείαο. 

Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ, δηαγσληζκψλ, κηζζψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ. Σν πξαθηηθφ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ 
θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηαβηβάδνληαη ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηε ιήςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Όζνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ θαηαηέζεθαλ. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ/ΙΒΚΦ ζα θνηλνπνηήζεη ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 
ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζα πξνζθαιέζεη ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο 
δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη 
ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο, λα απνθαζίζεη ηελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεί 
κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

Δπίζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην απηνχ, ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα 
δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ 
Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

1. γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην 
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, 

2.  εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε 
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ηθαλνπνηεηηθφ, 

3. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο 
ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή 
πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, 

4. εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή 
ππεξεζίαο. 

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα 
έρνπλ δηθαίσκα νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο Οξγαληζκφο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ απνξξίπηεη ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

 Σεο νπνίαο ν ρξφλνο ηζρχνο δελ είλαη ν δεηνχκελνο. 

 Η νπνία έρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ 
απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

 Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο 
εμεγήζεηο εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη 
απνδεθηή απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ/ΙΒΚΦ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 
ηνπ Ν.4412/2016. 

 Η νπνία είλαη ελαιιαθηηθή. 

 Η νπνία είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/θαη δελ 
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

 Η νπνία δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 

 Η νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμεο. 

 Πνπ είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε απηά πνπ πξνζθέξεη. 

 Σεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ππεξβαίλεη ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ο Οξγαληζκφο επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ 
ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα 
ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ 
Τπνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 
απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, δε ζα ιεθζνχλ 
ππφςε. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο 
πξνηάζεηο, δε δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα 
επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

ΑΔΑ: 6ΑΑΠΟΞ3Μ-75Ε



ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

1. Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί 
χκβαζε. 

2. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο 
Πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 

3. Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο 
αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο 
χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή 
παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ 
ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ 
αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη 
ππφςε θαηά ζεηξά ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ε 
παξνχζα Πξνθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ 
νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

4. Η ζχκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα έσο 31/10/2020 θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο 
ρξφλνπ θαη πνζνχ. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΥΡΟΝΟ –ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Χο ρξφλνο έλαξμεο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο γεσξγηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο 
εξγαζίεο ηνπ ΙΒΚΦ ζε ρψξνπο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ εθιακβάλεηαη ε εκεξνκελία 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη έσο 31/10/2020 λα έρεη 
νινθιεξψζεη ηηο γεσξγηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ηνπ ΙΒΚΦ. 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη άκεζα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη εθφζνλ δελ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη 
αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε απηή. Η 
Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα 
θάζε ζεηηθή απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. Η Αλαζέηνπζα 
Αξρή δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηείλεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν θαηά ηελ 
απφιπηε θξίζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Η νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΙΒΚΦ ζε ρψξνπο ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Παξαιαβψλ ησλ 
εηδψλ θαη ππεξεζηψλ,  φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 5289/31-12-2019 κε 
ΑΓΑ: ΧΜ5ΘΟΞ3Μ-6ΓΡ Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΙΒΚΦ κε ζέκα 
«πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 
Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ». ε πεξίπησζε πνπ δηαηππψλνληαη 
ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν Απφξξηςεο 
ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Η 
Αλαζέηνπζα Αξρή, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα 
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θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

Η πιεξσκή ηεο εθάζηνηε δεδνπιεπκέλεο ακνηβήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ 
(€) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ην Ιλζηηηνχην Βηνκεραληθψλ & 
Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 
κε ην ινγηζηήξην), ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

1. πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβψλ ησλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ 

2. απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ 
θνξείο πιελ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο» θαη 

3. πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη 
γηα ηελ εξγαζία θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε 
ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε 
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη 
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 
αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη 
εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

1. «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο», δελ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 
1α ηνπ λ. 4412/2016. 

2. «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο» ην χςνο ηεο νπνίαο είλαη 5% επί ηεο 
θαζαξήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ 
λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 
αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ 
πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα 
νξίδεη. 

Γεθηέο γίλνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά 
ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, 
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. (πξψελ Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.) 
ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 
κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην 
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, 
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ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ 
θνξέα. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

2) ηνλ εθδφηε, 

3) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Διιεληθφο 
Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – «ΓΗΜΗΣΡΑ»/ΙΒΚΦ) 

4) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

5) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

6) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, 

7) ηνπο φξνπο φηη: 

1) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε 
εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 
δηδήζεσο, θαη 

2) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ηα πνζφ ηεο 
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 
ραξηνζήκνπ, 

8) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

9) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, 

10) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) 
εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 
νπνίν απεπζχλεηαη θαη 

11) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 λ. 
4412/2016, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% 
επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε 
απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ 
αλαδφρνπ. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο 
Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. 
Η έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη ηελ 
είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο. 

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο. 
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ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ ΙΒΚΦ φπσο 
νξίδεη ε Γηαθήξπμε θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά 

2. Ο αλάδνρνο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα θάζε δεκηά 
πνπ ηπρφλ πξνθαιέζεη θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο απηφλ, 
ππνρξενχκελνο ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Ο ΔΛΓΟ-
ΓΗΜΗΣΡΑ δηθαηνχηαη ζε παξαθξάηεζε ηεο ακνηβήο ηνπ κέρξηο θαιή έσο 
ηνπ πνζνχ ηεο δεκίαο. 

3. Καζ   φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 
ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, θαη ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, 
ππνρξενχηαη δε, λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο 
ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

4. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο ν 
αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ερεκχζεηα θαη λα κε 
γλσζηνπνηεί ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 
ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα 
ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ, θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ. 

5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηηο λ.2472/1997 (θαη 
3471/2006 γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή 
θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

6. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε 
αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηνπ 
εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ. 

7. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο 
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ 
ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο 
απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ 
Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε 
γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο 
Αλαζέηνπζα Αξρή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη 
λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ 
απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη 
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ 
εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη 
πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. 

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 18 ηνπ λ.4412/2016. 

9. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ αλαδφρνπ, ή ζέζεο ηεο 
πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχλεηαη 
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απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. 

10. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη ξεηά γηα θάζε ελέξγεηα ησλ ππαιιήισλ, ηπρφλ 
ζπκβνχισλ ή αληηπξνζψπσλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ αλεμαηξέησο 
νπνηνπδήπνηε ρξεζηκνπνηεζεί απφ απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαζψο γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο 
ππνρξεψζεηο. 

11. Σα αλσηέξσ απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο θαιήο ζπλεξγαζίαο 
Αλαδφρνπ θαη Οξγαληζκνχ θαη ε παξέθθιηζε απφ απηνχο ζπληζηά ιφγσ 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 
δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα 
ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, 
εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ δίθαην. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΝΣΑΔΙ – ΠΡΟΦΤΓΔ 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ/ΙΒΚΦ, ε πξνζεζκία 
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα (άξζξν 127 ηνπ λ.4412/2016). 
Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο πξνθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη εληφο 
πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 
πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ (άξζξν 127 ηνπ λ.4412/2016). 

Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ/ΙΒΚΦ, πνπ απνθαζίδεη, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, εληφο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο 
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 
απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην 
απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

ΣΜΗΜΑ Β ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΟΙ ΟΡΟΙ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη «Η επηινγή αλαδφρνπ πνπ ζα 
αλαιάβεη ηηο θαιιηεξγεηηθέο θαη γεσξγηθέο εξγαζίεο Βειηίσζεο θαη 
πνξνπαξαγσγήο ησλ Πνηθηιηψλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη νζπξίσλ ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ θπηψλ» (ΙΒΚΦ, 40 ζηξεκκάησλ) 
επί ηεο νδνχ Θενθξάζηνπ 1, 413 35 Λάξηζα.  

Οη γεσξγηθέο θαη νη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηείηαη λα εθηειεζηνχλ 
πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

 Πξνεηνηκαζία ζπφξσλ γηα ζπνξά πεηξακαηηθψλ αγξψλ ρεηκεξηλψλ θαη 

αλνημηάηηθσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη νζπξίσλ (έιεγρνο βιαζηηθήο 

ηθαλφηεηαο, πνηθηιηαθφο θαζαξηζκφο, δπγίζεηο, ραξαθηεξηζκφο, 

ηαμηλφκεζε, δεκηνπξγία ζπνξείσλ) 

 Πξνεηνηκαζία πεηξακαηηθψλ αγξψλ έθηαζεο 40 ζηξ. (δεηγκαηνιεςία 
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εδάθνπο, ρεηξηζκφο θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ, ρεηξηζκφοεηδηθψλ γεσξγηθψλ 

κεραλήκαησλ πξνεηνηκαζίαο πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ,) 

 Υάξαμε πεηξακαηηθψλ αγξψλ(πξνεηνηκαζία θαη εγθαηάζηαζε ζήκαλζεο 

πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ, επηκεηξήζεηο, απνηχπσζε θαη εγθαηάζηαζε 

ηππηθψλ επαλαιακβαλφκελσλ πεηξακαηηθψλ ζρεδίσλ ζηνλ αγξφ, 

θπςεισηά) 

 πνξά αθξηβείαο πεηξακαηηθψλ αγξψλ(ζπνξά αθξηβείαο κε ην ρέξη 

θπςεισηψλ ζρεδίσλ, ρεηξηζκφο εηδηθψλ γεσξγηθψλ κεραλήκαησλ ζπνξάο 

πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ) 

 θάιηζκαρεηκεξηλψλ θαη αλνημηάηηθσλ πεηξακαηηθψλ αγξψλ (δηάθξηζε 

θαιιηεξγνχκελσλ θηελνηξνθηθψλ θπηψλ, νζπξίσλ θαη δηδαλίσλ) 

 Κνπέο ρισξήο βηνκάδαο θαη δπγίζεηο ζηνλ αγξφ ρνξηνδνηηθψλ ςπραλζψλ 

(βίθνο, κπηδέιη, κεδηθή, ιάζπξνο) θαη νζπξίσλ (θαθήο, ξεβηζηνχ) 

 Αισληζκφο πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ θαη αηνκηθψλ θπηψλ θηελνηξνθηθψλ 

θπηψλ θαη νζπξίσλ (ρξήζε εηδηθψλ αισληζηηθψλ κεραλψλ) 

Απαηηνχκελα πξνζφληα: 

 Δκπεηξία ζηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνχκελσλ γεσξγηθψλ θαη 
θαιιηεξγεηηθψλ εξγαζηψλ Βειηίσζεο θαη πνξνπαξαγσγήο 
θηελνηξνθηθψλ θπηψλ θαη νζπξίσλδηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ 

 Πηπρίν ΣΔ ή ΠΔ Γεσπφλνπ 

Δίλαη απαξαίηεηε ε επίζθεςε ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ζηνπο ρψξνπο ησλ 
θηεξίσλ ηνπ ΙΒΚΦ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ φγθνπ ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη. Οη 
ψξεο επίζθεςεο είλαη απφ 10:00-14:00 απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
28.520,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαζψο θαη φισλ ησλ λφκηκσλ 
θξαηήζεσλ. Σν αλσηέξσ πνζφ ζπληζηά ην αλψηαην φξην γηα ηελ ππνβνιή 
πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή απηή ζα απνξξίπηνληαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α - ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ 
ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΓΔΧΡΓΙΚΔ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΡΓΗΣΙΚΔ  

ΔΡΓΑΙΔ  ΣΟΤ ΙΒΚΦ ΛΑΡΙΑ 

 

(αλάζεζε κεηά από δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ γηα πνζά 
κεγαιύηεξα ή ίζα ησλ 2.500,00€ ρσξίο ΦΠΑ) 

ηελ  Λάξηζα ζήκεξα .....-....-......, εκέξα ........, νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

1) Σν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Διιεληθφο 
Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο - ΓΗΜΗΣΡΑ (ΔΛΓΟ–ΓΗΜΗΣΡΑ)/Ιλζηηηνχην 
Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο 
Κνπξηίδνπ 56-58 & Νηξβάλα, κε ΑΦΜ 997604027, ΓΟΤ Γαιαηζίνπ, 
λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο 
πκθσλεηηθνχ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, 
παξάγξαθνο 5α, ηεο ππ' αξηζκ.188763/10-10-2011 Κνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο (ΦΔΚ Β 2284/13.10.1011) θαη 1487/72721/22-05-2018 
Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 293 
YOΓΓ /22-05-2018), θαινχκελνο ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΔΛΓΟ-
ΓΗΜΗΣΡΑ»  

θαη αθεηέξνπ 

2) Η εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ........, κε ΑΦΜ: ........ θαη Γ.Ο.Τ: ..........,ε 
νπνία εδξεχεη ζηελ νδφ .................,αξ....,ΣΚ........ πεξηνρή....., πφιε....... 
θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο 
πκθσλεηηθνχ απφ.................., κε Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηαο.............., 
θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, θαινχκελεο ζην εμήο γηα ζπληνκία 
«Αλάδνρνο», 

πκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 
θαη Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.)  (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ 
πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 Σξνπνπνίεζε 
ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Ρπζκίζεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-Θέκαηα αξκνδηφηεηαο 
Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΔΚ   180/Α  /22.8.2011). 

2. Σελ αξηζκ. 188763/10.10.2011 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία θαηά 
ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηάζεθε ν «ΔΛΛΗΝΙΚΟ 
ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ» (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ) πνπ 
επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη 
ζην νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα 
Ν.Π.Ι.Γ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.), (β) ν 
Οξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη 
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Απαζρφιεζεο (Ο.Γ.Δ.Δ.Κ.Α.)-«ΓΗΜΗΣΡΑ», (γ) ν Οξγαληζκφο 
Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιε εο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.) θαη (δ) 
ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΔΚ 2284 
Β  /13.10.2011), ζην εμήο ΚΤΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 
919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ Β  2889/27.10.2014), 
9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β  2537/25.11.2015) θαη 
1437/69301/15.05.2018 (ΦΔΚ Β  1770/18.05.2018) φκνηεο. 

3. Σελ αξηζκ. 19 Απφθαζε ηεο 60 /7&8-2-2015 πλεδξίαζεο κε ζέκα: 
«Οξηζκφο πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ ζηα Ιλζηηηνχηα 
Αγξνηηθήο Έξεπλαο» - ΑΓΑ:6ΦΞΟΞ3Μ-Υ2. 

4. Σελ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 118εο/27-07-2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ πεξί 
κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ (ΑΓΑ 
6Δ6ΓΟΞ3Μ-ΗΞ). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1845/89 (ΦΔΚ 102, Α   26 Απξηιίνπ 1989), φπσο 
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αλάιεςεο θαη Τινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ θαη 
αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηνπ ΔΘΙΑΓΔ (ΚΑΝΔΡΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 
ηζρχνπλ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ Α 147/8-8-2016) «Γεκφζηεο 
πκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ». 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο 
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 
θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Σνλ Καλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα 
ηηο δεκφζηεο πκβάζεηο (CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ 
(ΔΚ) 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο. 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (Ν.4605/19, ΦΔΚ 
52Α/2019), θξάηεζε χςνπο 0,07%, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ 
παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο 
ρξεκαηνδφηεζεο 

11. Σελ αξ. ζέκαηνο: 09 Απφθαζε ηεο 118εο / 27-07-2018 πλεδξίαζεο ηνπ 
Γ κε ζέκα: «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ». 

12. Σελ αξ. Πξση. 5289/31-12-2019 κε ΑΓΑ: ΧΜ5ΘΟΞ3Μ-6ΓΡ Απφθαζε 
ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ΙΒΚΦ κε ζέκα «πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε 
δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ & Κηελνηξνθηθψλ 
Φπηψλ». 

13. Σελ αξηζκ. Πξση. 6495/12-02-2020 θαη ΑΑ: 1128 Απφθαζε Αλάιεςεο 
Τπνρξέσζεο πνζνχ χςνπο 28.520,00 € γηα ηηο γεσξγηθέο θαη 
θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο κε ΑΓΑ: 69Φ70Ξ3Μ-ΘΞ6 θαη ΑΓΑΜ: 
20REQ006275863 2020-02-12. 

14. Σελ αξηζκ. 734/25/02/2020, Πξνθήξπμε (ΑΓΑ: ....... θαη ΑΓΑΜ: .........). 
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15. Σελ αξηζκ. ...... απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γηεπζπληή, κε ΑΓΑ:...... θαη 
ΑΓΑΜ:........, ζρεηηθά κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ αλσηέξσ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηηο γεσξγηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ (CPV: 77100000-
1) , ζηελ ........, ζηελ ηηκή ησλ .....€ 

 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ). 

ζπλνκνινγνχλ θαη απνδέρνληαη ηα αθφινπζα: 

Άξζξν 1: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ αλαζέηεη ζηνλ Αλάδνρν ……… λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο. 

Όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ αξ. Πξση. 734/25-02-2020 Πξνθήξπμε.  

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο 
κεηεγθαηάζηαζεο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ 
Αλαδφρνπ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

Άξζξν 2: ΥΡΟΝΟ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η ζχκβαζεο ζα έρεη δηάξθεηα …… εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σν ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν 1 ηεο 
παξνχζεο πξνκεζεηψλ, νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 28.520,00 €, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ θαη αλαιχεηαη φπσο παξαθάησ: 

Καζαξφ πνζφ: 23.000,00 € 

Πιένλ Φ.Π.Α 24%: 5.520,00 € 

πλνιηθφ πνζφ κε ΦΠΑ: 28.520,00 € 

ΚΡΑΣΗΔΙ – ΦΟΡΟ 

Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ ηεο 
Γεληθήο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο (6041-040034-161) ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

Η θαζαξή αμία ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ππφθεηηαη ζε: 

1) ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 8%γηα ηελ εξγαζία - ηνπνζέηεζε (.............. €), 

2) θξάηεζε χςνπο 0,07% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ (............... €), 

           (γηα πνζά κεγαιχηεξα ή ίζα ησλ 2.500,00€ ρσξίο ΦΠΑ) 

3) παξαθξάηεζε χ νπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ/ΑΔΠΠ (ΚΤΑ 1191/2017, ΦΔΚ 969/Β/22-3-2017-ππνινγίδεηαη 
επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
ζχκβαζεο) (.........€). 

4) θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ) επί 
ηεο θξάηεζεο 0,06% θαη επί ηεο παξαθξάηεζεο 0,06% ζχκθσλα κε ην 
Α.Π. Γ ΣΔΦ Α’ 1087988 ΔΞ 2013/30.5.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 
Σειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ (............. €). 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: (ΚΡΑΣΗΔΙ..... € + ΦΟΡΟ........ €) = ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ 
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ΑΜΟΙΒΗ = .........€ 

Πιεξσηέν: (ΤΝΟΛΙΚΟ ΤΦΟ ΑΜΟΙΒΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ)....................... € 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΛΗΡΧΜΗ 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1) πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβψλ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο ησλ εηδψλ 

2) παξαζηαηηθφ ηνπ αλαδφρνπ, (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ινγηζηήξην) 

3) απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ 
θνξείο πιελ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο» θαη πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο 

Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ (€). Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο 
ηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 2 ηεο παξνχζεο. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 
εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα νινθιεξψζεη ηηο εξγαζίεο φπσο νξίδεη ε 
πξνθήξπμε θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

2. Ο Αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ζηελ εθηέιεζε 
νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 

3. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ αζθαιηζηηθή, πγεηνλνκηθή θαη νπνηαδήπνηε 
άιιεο κνξθήο θάιπςεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ ηπρφλ απαζρνινχκελνπ απφ 
απηφλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

4. Ο Αλάδνρνο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα θάζε δεκηά 
πνπ ηπρφλ πξνθαιέζεη θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο απηφλ, 
ππνρξενχκελνο ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Ο ΔΛΓΟ-
ΓΗΜΗΣΡΑ δηθαηνχηαη ζε παξαθξάηεζε ηεο ακνηβήο ηνπ κέρξηο θαιχςεσο 
ηνπ πνζνχ ηεο δεκίαο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα 
ζηε ζχκβαζε, ν ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο Παξαιαβψλ, ζπληάζζεη Πξσηφθνιιν Απφξξηςεο 
ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηνπ θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ο 
ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο 
απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ 
ιφγνπ απηνχ. 

6. Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε 
αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε ππνρξέσζή ηνπ 
εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ. 

7. Απνθιείεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ε ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ ππφ ηελ 
παξνχζα ζχκβαζε πξνθππηφλησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ 

Ο ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ζεσξνχληαη ρξήζηκεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 

Παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, ζεσξνχκελσλ απάλησλ σο νπζησδψλ, παξέρεη ζηνλ ΔΛΓΟ-
ΓΗΜΗΣΡΑ ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε γηα «ζπνπδαίν 
ιφγν». ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη επηβάιινληαη αζξνηζηηθά 
νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 203 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 
147/Α/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο: 

1) Τπαηηηφηεηαο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ. 

2) Αλσηέξαο βίαο, πνπ ε απφδεημε απηήο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 
ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη 
λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε ζπκκφξθσζε ζηηο έγγξαθεο παξαηεξήζεηο 
πνπ ζα ηνπ γίλνληαη. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 
θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ 
γξαπηψο. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ΔΛΓΟ-
ΓΗΜΗΣΡΑ, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 
147/Α/08.08.2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», 
φπσο ηζρχεη. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

πλνκνινγείηαη φηη θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία 
απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο. 

Ο Αλάδνρνο, σο πξνο ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί 
ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ Αζελψλ. 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ 
Αλάδνρν. 

Ο Αλάδνρνο ζα θέξεη ηηο απνξξένπζεο επζχλεο (αζηηθέο-δηνηθεηηθέο) γηα ην 
πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιεί. 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ηελ παξνχζα, έρνπλ εθαξκνγή νη 
δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη. 

Γηαθσλίεο ή ελ γέλεη δηαθνξέο πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ απφ ηελ εξκελεία ησλ 
φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο θαη απφ ηε δηεπφκελε απφ ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε ζρέζε, δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζή 
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ηνπο ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

Σα παξαπάλσ ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη απνδέρηεθαλ ηα 
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο απφδεημή ηνπο ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε, 
ε νπνία αλαγλψζζεθε θαη ππνγξάθεθε απφ φινπο ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε 
ηξία (3) πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ δχν γηα ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ θαη έλα γηα 
ηνλ Αλάδνρν. 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ                                    ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 
ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 
 
 
 
Πξόεδξνο Γ.. 
Καζεγεηήο  
 
 
 
έξθν Υαξνπηνπληάλ                                                      ............................ 
 

 
 
 
 
 

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΙΒΚΦ 
Γξ Λεσλίδαο Σνύιηνο 
Γηεπζπληήο Δξεπλώλ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηηο γεσξγηθέο θαη 
θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο ζην Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ 
θπηψλ Λάξηζαο. 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ/Ιλζηηηνύην Βηνκεραληθώλ θαη 
Κηελνηξνθηθώλ Φπηώλ 

 

ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλάδνρνπ: …………………………………………………… 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΔΙΓΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΥΧΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΜΔ 

ΦΠΑ 

Δξγαζίεο κεηαθνξάο θαη 

εγθαηάζηαζεο 

(Απαξαίηεηε ε ζπλνπηηθή 
πεξηγξαθή ησλ κέζσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ) 

  

Σόπνο – Ηκεξνκελία: 

 

Γειψλσ σο ππνςήθηνο φηη: 

1. έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο 
απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

2. ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξψζνπλ ην παξαθάησ 
ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη λα ην ππνβάιινπλ κε ηα 
«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα 
θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη 
δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο 
ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 
θνξέα (αθ) 

 Ολνκαζία: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ /  ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ 
ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΧΝ ΦΤΣΧΝ 

 Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : ΔΛΓΟ:55143 
 Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: νδφο Θενθξάζηνπ 1,Λάξηζα, 41335 
 Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Μπαληνχιε Αλδξνκάρε θαη Νηάθνο Φψηεο 
 Σειέθσλν: 2410671300 
 Ηι. ηαρπδξνκείν:.gramateia.lar@nagref.gr 
 Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.elgo.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): Πεηξακαηηθέο εξγαζίεο ζην ΙΒΚΦ Λάξηζαο. 

 Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: CPV: 77100000-1) 

 Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Τπεξεζίεο] 

 Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

 Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ 
ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

  

mailto:gramateia.lar@nagref.gr
ΑΔΑ: 6ΑΑΠΟΞ3Μ-75Ε



Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): [   ] 
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηi: 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή 
ή κεζαία επηρείξεζεii; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iii ή 
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 
απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά 
πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 
ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 
εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 
θαηάινγνiv: 

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
 
γ) [……] 
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δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 
ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 
παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε 
νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 
δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 
θνηλνχ κε άιινποv; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 
νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, 
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

  

ΑΔΑ: 6ΑΑΠΟΞ3Μ-75Ε



Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα 

 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ 
είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Ολνκαηεπψλπκν [……] 
Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 
Σειέθσλν: [……] 
Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 
ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvi 

 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 
ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο 
ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 
ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε 
όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δε 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

 

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο 
ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / 

ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα 

παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β 

ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή 

θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).   
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

- ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii 
- δσξνδνθίαix,x· 

- απάηεxi· 

- ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxii· 

- λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxiii· 
- παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv ην νπνίν είλαη 
κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 
ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 
πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ 
νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή  
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
 
[……][……][……][……]xviii 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν [] Ναη [] Όρη  
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νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«αυτοκάθαρση»)xix; 
Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxx: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο 

 

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ 
πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεοxxi, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 
νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
-Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα 
ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 
θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ 
ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 
εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiv; 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ 
παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxv : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 
απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 
ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηοxxvi 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ννηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 
επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxvii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxviii, ιφγσ 
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ήεπηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxix; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ 
εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 
θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 
φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

[] Ναη [] Όρη 
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θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ. Άιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ 

 

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 
παξ. 4 λ. 3310/2005xxxi: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 
κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

 

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη 
κόλν ηελ Δλόηεηα Α ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 
Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά 
ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 
Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii 
ηνπ; 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 
Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ 
πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο είλαη ν εμήο xxxiii: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ): 
[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ 
επηρεηξεκαηηθό ηνκέα πνπ θαιύπηεηαη από 
ηε ζύκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 
θαη/ή, 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 
λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ 
είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 
πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 
1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάοxxxiv, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 
αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 
παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxv: 

  

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε): 
[…] 
 
Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 

    

 
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεοxxxvi, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

[……..........................] 
 
 
 
[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 
αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη 
ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε 
ηεο πνηόηεηαο:  

[……] 

4) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά 
ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

5) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

6) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαοxxxvii ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 
πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 
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Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε 
ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 
απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxviii, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxix. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηνλ ΔΛΛΗΝΙΚΟ 
ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ/ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΧΝ ΦΤΣΏΝ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη.............. [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 
κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα 
ηνπο ζθνπνύο ηνπ ππ’ αξηζκ. πξση. 3846/23-10-2019 ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ. 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
i Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
ii Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό 

ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 
20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο 
ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 
εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ 
εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 
εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ 
εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε 
κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ 
νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ 
θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα 
επξώ. 

iii Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε 
αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
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iv Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 
v Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 
vi Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα 
πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 
κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη 
ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

vii χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ 
ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

viii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 
(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

ix χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

x Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 
ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο 
Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 
3560/2007(ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα 
ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε 
θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xi Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 
27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο 
Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ 
Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

xii Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο 
Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 
3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ 
απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-
πιαίζην. 

xiii Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 
ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 
166/Α)“Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο”. 

xiv Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε 
θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 
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215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία 
ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xv Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 
επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο 
πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 
73) 

xvi Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xvii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη 
ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 
ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην). 

xx Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί 
(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 
θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

xxi ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε 
(άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxii εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ 
απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα 
ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο 
ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, 
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ 
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

xxiii Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxiv Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 
2. 

xxv Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 
απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7). 

xxvi Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxvii Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010. 
xxviii Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxix Πξβι άξζξν 48. 
xxx Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7). 
xxxi Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
xxxii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί 
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θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο 
απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 

xxxiii Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

xxxiv Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ 
ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο  πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

xxxv Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή 
ππεξεζίεο. 

xxxvi Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ 
άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη 
λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 

xxxvii Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα 
ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα 
ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, 
ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xxxviii Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014. 
xxxix Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 
ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 
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