
                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 1 

 
ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνλ 
αγξφ θαη δηθηπνθήπην θαη ζπγθεθξηκέλα: ιηπάζκαηα (CPV: 24440000-0), θπηνθάξκαθα (CPV: 24452000-7 θαη 
CPV: 24452000-2), δηδαληνθηφλα (CPV: 24453000-4), πιηθά αξδεχζεσλ (CPV: 44164310-3), εξγαζίεο εθξίδσζεο 
δέλδξσλ, δηακφξθσζεο εδάθνπο θαη ζπληήξεζεο ζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ (CPV: 45520000-8) θαη εξγαζίεο 
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δηθηπνθεπίσλ (CPV: 44211500-7), γηα ην Ρκήκα Φπιινβφισλ Νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ 
Λάνπζαο, ηνπ Η.Γ.Β.&Φ.Ξ., γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο θπιινβόισλ 

νπσξνθόξσλ δέλδξσλ κε ηε δηαηήξεζε θαη νξγάλσζε ηεο ηξάπεδαο γελεηηθνύ πιηθνύ, ηε 
δεκηνπξγία κεηξηθώλ θπηεηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε, αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπηθώλ θαη μεληθώλ 
πνηθηιηώλ», κε αθξσλχκην: «FruitTrees2Safeguard», θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ- 05438 θαη ΚIS 5030880. 

 
Κωδηθόο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ 

(CPV: 24440000-0, CPV: 24452000-7, CPV: 24452000-2, CPV: 24453000-4, CPV: 44164310-3, CPV: 45520000-8, 
CPV: 44211500-7) 

 

 
 

Αλαζέηνπζα Αξρή Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – «ΓΖΚΖΡΟΑ»/ 
Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο &Φπηνγελεηηθψλ 
Ξφξσλ (Η.Γ.Β.&Φ.Ξ.)/ Ρκήκα Φπιινβφισλ 
Νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ Λάνπζαο 

Ξξνυπνινγηζκφο  22.599,69 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ θαζψο θαη 

φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ 

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

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο) (ζα πξέπεη φκσο λα 
θαιχπηνληαη νη πξνδηαγξαθέο/ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
εηδψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο πίλαθεο) 

Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 12-5-2020 θαη ώξα 11:00 π.κ. 

Ξξσηφθνιιν Γηαγσληζκνχ 222/24-4-2020 

 

 
 
 
 
 
 

  





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 2 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Αξηζκ. Πξση.: 222/24-4-2020 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Ν ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – “ΓΖΚΖΡΟΑ” (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ) / ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΓΔΛΔΡΗΘΖΠ ΒΔΙΡΗΥΠΖΠ ΘΑΗ 
ΦΡΝΓΔΛΔΡΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ (Η.Γ.Β.&Φ.Ξ.) / ΡΚΖΚΑ ΦΙΙΝΒΝΙΥΛ ΝΞΥΟΝΦΝΟΥΛ ΓΔΛΓΟΥΛ ΛΑΝΠΑΠ (Ρ.Φ.Ν.Γ.Λ.) 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ 

Ππλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά (βάζεη ηηκήο), κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη 
ππεξεζηψλ γηα ηνλ αγξφ θαη ην δηθηπνθήπην. Ππγθεθξηκέλα: Σκήκα Α: Ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, δηδαληνθηφλα κέρξη ηνπ 
πνζνχ ησλ 8.502,12 €, Σκήκα Β: ιηθά άξδεπζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.868,13 €, Σκήκα Γ: Δξγαζίεο εθξίδσζεο 
δέλδξσλ, δηακφξθσζεο εδάθνπο θαη ζπληήξεζεο ζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 2.790,00 €, Σκήκα Γ: 
Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δηθηπνθεπίσλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 8.439,44 €, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα φια 
ηα ηκήκαηα 22.599,69 €.  

Ν δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο θπιινβόισλ 
νπσξνθόξσλ δέλδξσλ κε ηε δηαηήξεζε θαη νξγάλσζε ηεο ηξάπεδαο γελεηηθνύ πιηθνύ, ηε δεκηνπξγία 
κεηξηθώλ θπηεηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε, αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπηθώλ θαη μεληθώλ πνηθηιηώλ», κε 
αθξσλχκην: «FruitTrees2Safeguard» θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ- 05438 θαη ΚIS 5030880, ην νπνίν πινπνηείηαη ζην Ρκήκα 
Φπιινβφισλ νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ Λάνπζαο, ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ. 

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππνβνιή κεξηθήο πξνζθνξάο είλαη απηή, λα αθνξά ην ζπ́λνιν ηνπ 
ηκήκαηνο. ε πεξήπησζε πνπ ν ππνςέθηνο επηζπκεή λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζπ́λνιν ηνπ 
δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη , κε πνηλέ απνθιεηζκνπ́ , λα ππνβάιεη πξνζθνξά μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα . Κάζε 
επηκέξνπο ηκήκα ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζε μερσξηζηό θάθειν ν νπνίνο πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο . ε θάζε πεξήπησζε 
ζην εμσηεξηθν́ ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα γήλεηαη αλαθνξά κν́λν ζην ηκέκα έ ηκέκαηα γηα ηα νπνήα γήλεηαη 
πξνζθνξά. 

Σόπνο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: Π.Π. Λάνπζαο 38 - Λάνπζα, ΡΘ 590 35, ηει. 2332041548, ζηε Γξακκαηεία. 

Γιώζζα ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Διιεληθή. 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ: κέρξη θαη εκέξα, Γεπηέξα 11-5-2020 θαη ψξα 10:00 π.κ. 

Ηκεξνκελία Γηελέξγεηαο: εκέξα, Ρξίηε 12-5-2020 θαη ψξα 11:00 π.κ. 

Σόπνο Γηελέξγεηαο: Ρκήκα Φπιινβφισλ Νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ, Π.Π. Λάνπζαο 38 - Λάνπζα, ΡΘ 590 35 

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

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 Δπσλπκία : ΔΛΓΟ–“ΓΗΜΗΣΡΑ” / Ι.Γ.Β.&Φ.Π. / Σ.Φ.Ο.Γ.Ν. 

 Γηεύζπλζε : .. Νάνπζαο 38, Νάνπζα, Σ.Κ. 59035 

 Σειέθσλν: 2332041548 

 Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (Δ-mail): secretary@ipgrb.gr 

 Ιζηνζειίδα (website) www.elgo.gr 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο Ξξνθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ / ΗΓΒ&ΦΞ / ΡΦΝΓΛ 
Γξακκαηεία, Π.Π. Λάνπζαο 38, Λάνπζα, ηειέθσλν 2332041548 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Νξγαληζκνχ www.elgo.gr  

Πιεξνθνξίεο Δηδηθέο θαη Σερληθήο Φύζεσο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ Γξ. Ξαπιίλα Γξνγνχδε, ζην 
ηειέθσλν 2332041548.  

                                                                               

 

http://www.elgo.gr/
http://www.elgo.gr/




                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 3 

 

Ζ Ξξντζηακέλε ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ 

 

                                                                                            

                                                                                       Γξ Διέλε Καινχπα 

                                                                                      Γηεπζχληξηα Δξεπλψλ 
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 4 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

1: ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – «ΓΖΚΖΡΟΑ» / 
Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθψλ 
Ξφξσλ (Η.Γ.Β.&Φ.Ξ.) / Ρκήκα Φπιινβφισλ 
Νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ Λάνπζαο (Ρ.Φ.Ν.Γ.Λ.) 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε Π.Π. Λάνπζαο 38 

Ξφιε Λάνπζα 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο Ρ.Θ. 59035 

Ρειέθσλν 2332041548 

Φαμ 2332041178 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  secretary@ipgrb.gr  

Αξκφδηνο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  Γξ. Ξαπιίλα Γξνγνχδε, Ρει.2332041548 

Αξκφδηνο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θεηκέλνπ ηνπ 
δηαγσληζκνχ 

Αηθαηεξίλε Καλδνπξαξάθε, Ρει. 2310471110 
εζση.123 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ηδξχζεθε κε ηελ ΘΑ 188763/10-10-2011(ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν “Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – 
Γήκεηξα” – ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20-10-2014(ΦΔΘ Β΄ 

2889/Β/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017(ΦΔΘ 
Β΄4800/29.12.2017) θαη 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΘ Β΄1770/18.05.2018) φκνηεο, σο Λνκηθφ Ξξφζσπν Ηδησηηθνχ 
Γηθαίνπ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, δηαζέηεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ πνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 
Ζ 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. 

2: ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ν 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). 

3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 18.893,01 € πιένλ ΦΞΑ (ζχλνιν κε 

ΦΞΑ: 22.599,69 €) θαη ινηπψλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 

Σνλ Αλάδνρν βαξύλνπλ: 
α) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην Λ. 4172/2013 αξ. 64 παξ.2 θφξνο εηζνδήκαηνο, φπσο ηζρχεη, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη επί ηεο 
αμίαο, εθηφο ΦΞΑ.  

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

γ) Ζ πξνβιεπφκελε απφ ην Λ. 4412/2016, άξζξν 350 παξ. 3 θξάηεζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο 
Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ). 

 

4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ είλαη ε «Ξξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα ηνλ αγξφ, δηθηπνθήπην θαη εξγαζηήξην» πνπ 
ζπλίζηαηαη απφ ηα είδε πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. Απαξαίηεηε πξνπ̈πν́ζεζε γηα ηελ ππνβνιή 

κεξηθήο πξνζθνξάο είλαη απηή, λα αθνξά ην ζύλνιν ηνπ ηκήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο 
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηνπ δηαγσληζκνύ ζα πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα 

mailto:secretary@ipgrb.gr




                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 5 

ππνβάιεη πξνζθνξά μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα. Κάζε επηκέξνπο ηκήκα ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα 
πεξηέρεηαη ζε μερσξηζηό θάθειν ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο 
ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. ε θάζε πεξίπησζε ζην εμσηεξηθό ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
αλαθνξά κόλν ζην ηκήκα ή ηκήκαηα γηα ηα νπνία γίλεηαη πξνζθνξά. 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 22.599,69 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (18.893,01€ ρσξίο ΦΠΑ) θαζώο θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. Σν 
αλσηέξσ πνζό ζπληζηά ην αλώηαην όξην γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ. Ξξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ ηηκή 
απηή ζα απνξξίπηνληαη. 

Δπίζεο, ζπκπιεξψλεηαη κε ΛΑΗ ή ΝΣΗ γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ν παξαθάησ πίλαθαο θαη επηζπλάπηεηαη ζην θάθειν 
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Πξνκήζεηα Αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηώλ: 
Σκήκα Α: Ιηπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, δηδαληνθηφλα CPV: 24440000-0, CPV: 24452000-7, CPV: 24452000-2, CPV: 
24453000-4 (ελδεηθηηθή ηηκή 8.502,12 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) 
Σκήκα Β: ιηθά αξδεχζεσλ CPV: 44164310-3 (ελδεηθηηθή ηηκή 2.868,13 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) 
Σκήκα Γ: Δξγαζίεο εθξίδσζεο δέλδξσλ, δηακφξθσζεο εδάθνπο θαη ζπληήξεζεο ζηξαγγηζηηθψλ θαλαιηψλ CPV: 
45520000-8 (ελδεηθηηθή ηηκή 2.790,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) 
Σκήκα Γ: Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο δηθηπνθεπίσλ CPV: 44211500-7 (ελδεηθηηθή ηηκή 8.439,44 €, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ) 
 

Δίδνο Πεξηγξαθή 
Μέγεζνο 

ζπζθεπαζίαο 
CPV 

Τηκή/ κνλάδα 
ρωξίο ΦΠΑ 

Πνζόηεηα 

ΤΜΗΜΑ Α: Ληπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, δηδαληνθηόλα Δλδεηθηηθό θόζηνο (πεξηι. ΦΠΑ): 8502,12 €  

Λίπαζκα 

17-6,5-11 
+MgO + B + 
Zn   

25Kg 

24440000-0 12 35 

Λίπαζκα 

20-20-20 + 
Ιρλνζηoiρεία 

25Kg 
24440000-0 35 6 

Λίπαζκα Ca 20% 3 L 24440000-0 20 6 

Λίπαζκα B-ZN 3 L 24440000-0 20 6 

Λίπαζκα 

νπξία 46% low 
biuron 

25Kg 
24440000-0 25 10 

Abamectin 1,8% Laota 1 L 24452000-7 17 6 

etoxazole 11% Borneo 250ml 24452000-7 58 3 

Pyriproxyfen 10% Abbys 500ml 24452000-7 17 4 

Acetamiprid 20% Yoroi 275gr 24452000-7 32 3 

Beta - cylfuthrin 2,5% Baythroid 500ml 24452000-7 16 6 

chlorantraniliprole 20% Coragen 500ml 24452000-7 155 5 

Deltamethrin 2,5% Polecci 1L 24452000-7 16 5 

emamectin benzoate 0,95% Affirm 5Kg 24452000-7 160 3 

Etofenprox 28,75% Therbonal 500ml 24452000-7 20 5 

Flonicamid 50% Teppeki 100gr 24452000-7 32 5 

Phosmet 50% Phosmet 1200gr 24452000-7 22 4 

spinetoram 25% Delegate 250gr 24452000-7 70 3 

Sulfoxaflor 12% Closer 200gr 24452000-7 36 7 

Thiacloprid 48% Calypso 250ml 24452000-7 40 3 

Θεξηλό παξαθηλέιαην 96,9%   10 L 24452000-7 23 8 

boscalid26,7% + pyraclostrobin 
6,7% 

Signum 
500gr 24457000-2 36 8 
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cyprodinil 50% Chorus 300gr 24457000-2 22 8 

difenoconazole 25% Score 500ml 24457000-2 44 3 

Dithianon 12,5% + Potassium 
phosphonate 56,1% 

Delan Pro 
1 L 24457000-2 17 4 

Dodine 54,5% Syllit 5L 24457000-2 150 5 

fluopyram+ tebuconazole 20% Luna 500ml 24457000-2 36 5 

Kresoxim-methyl 50% Stroby 100gr 24457000-2 16 3 

Mancozeb 75% Trimanog 2K,5g 24457000-2 22 2 

myclobutanil 24% Systhane 200ml 24457000-2 9 7 

tebuconazole 25% Folicur 500gr 24457000-2 17 8 

tebuconazole  50% + 
trifloxystrobin 25% 

Flintmax 
200gr 24457000-2 23 4 

Thiophanate methyl 70% Curos 700 gr 24457000-2 22 5 

Υδξνγείδην ηνπ ραιθνύ 20% Cooperfield 3,5Kg 24457000-2 29 12 

Boscalid 25,2% + Pyraclostrobin 
12,8% 

Bellis 
500gr 24457000-2 37 2 

Glyphosate 36% + 2,4D Kyleo 5 L 24453000-4 32 10 

Glyphosate 36%   20 L 24453000-4 72 5 

Triclopyr 24% + aminopyralid 3 
% 

Garlon Duo 
500ml 24453000-4 46 5 

ΤΜΗΜΑ Β: Υιηθά αξδεύζεωλ. Δλδεηθηηθό θόζηνο (πεξηι. ΦΠΑ): 2868,13 €   

Αξδεπηηθνί ζσιήλεο Φ25 250 κ. 44164310-3 32,8 35 

Οξζνζηάηεο 50cm 1" x 1" 1 ηκρ. 44164310-3 0,7 120 

Πιαζηηθή βάλα 1" x 1" 1 ηκρ. 44164310-3 1,0 120 

Μεηαιηθή βάλα νξεηράιθηλε 3" 1 ηκρ. 44164310-3 24,4 10 

Σηαιάθηεο άξδεπζεο 
ξπζκηδόκελνη 70 lt/h 100 ηκρ. 44164310-3 3,3 130 

Φηιηξν παξνρήο λεξνύ θεληξηθό 3" 1 ηκρ. 44164310-3 78,1 2 

Μνλσηηθέο ηαηλίεο 19 mm 10 ηκρ. 44164310-3 6,6 20 

ΤΜΗΜΑ Γ: Δθξίδωζε δέλδξωλ, δηακόξθωζε εδάθνπο. Δλδεηθηηθό θόζηνο (πεξηι ΦΠΑ): 2790,00   

 Δθξίδσζε δέλδξσλ, 
δηακόξθσζε εδάθνπο θαη 
ζπληήξεζε ζηξαγγηζηηθώλ 
θαλαιηώλ 

  

  45520000-8  25,0 
 

ΤΜΗΜΑ Γ: Δπηζθεπή θαη πξνζηαζία δηθηπνθεπίωλ. Δλδεηθηηθό θόζηνο (πεξηι ΦΠΑ): 8439,44 €   

Γηαζηάζεηο δηθηπνθήπηνπ Α: (10 κ ρ 20 κ, ύςνο 3,5 κ ζην θέληξν θαη 1,5 κ ζηα πιατλά. πξνζάιακνο 2κ ρ 3 κ ) θαη 
Γηθηπνθήπηνπ Β: (12κ ρ 40 κ, ύςνο 4,60 ζην θέληξν θαη 2,6 κ ζηα πιατλά, πξνζάιακνο 2κ ρ 3 κ). Σπλνιηθή επηθάλεηα 
εδάθνπο 697 η.κ.  

Απνμήισζε πθηζηάκελνπ 
δηρηύνπ 

    
44211500-7      

Απόμεζε ηνπηθώλ ζεκείσλ 
νμείδσζεο επί ηνπ κεηαιιηθνύ 
ζθειεηνύ ηεο θαηαζθεπήο  

    
44211500-7      

Πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή 
αληηζθσξηαθνύ 
βεξληθνρξώκαηνο ηξηώλ 
ζπζηαηηθώλ κε κίλην  

    

44211500-7      
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Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 
λένπ εληνκνζηεγνύο δηρηύνπ 
(δηάζηαζε ηξύπαο 330 x 450 
µm) 

    

44211500-7  2,57 800 η.κ. 

Τνπνζέηεζε εηδηθώλ 
ζσιελσηώλ θιηπ ζπγθξάηεζεο 
δηρηύσλ 

    
44211500-7      

 
 
5: ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ  
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)» (ΦΔΘ 314 
Α΄), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΘ Α 
180/Α’/22.8.2011). 

 Ρελ αξηζκ. 188763/10-10-2011(ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν “Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο – Γήκεηξα” 
– ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20-10-2014(ΦΔΘ Β΄ 
2889/Β/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017(ΦΔΘ 
Β΄4800/29.12.2017) θαη 1437/69301/18.05.2018(ΦΔΘ Β΄1770/18.05.2018) φκνηεο. 

 Ρελ αξηζκ.1489/72729/22.05.2018 (ΦΔΘ ΝΓΓ 293/22.05.2018) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, « Νξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ 
Νξγαληζκνχ – ΓΖΚΖΡΟΑ – ΛΞΗΓ». 

 Ρελ ππ΄ αξηζ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΘ Β΄ 2889/Β/27.10.14) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ 
Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ "Νξγαληζκφο ηνπ ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ - 
ΓΖΚΖΡΟΑ - (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ) - Λ.Ξ.Η.Γ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ην Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο 

Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ, απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ νθηψ (8) κνλάδσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Αγξνηηθήο Έξεπλαο (1.Θέληξνπ Γεσξγηθήο Έξεπλαο Βφξεηαο Διιάδαο, 2.Ηλζηηηνχηνπ Πηηεξψλ, 3.Ηλζηηηνχηνπ 
Βάκβαθνο θαη Βηνκεραληθψλ Φπηψλ, 4.Ηλζηηηνχηνπ Ξξνζηαζίαο Φπηψλ Θεζζαινλίθεο, 5.Ηλζηηηνχηνπ 
Φπιινβφισλ Γέλδξσλ Λάνπζαο,6.Θαπληθνχ Πηαζκνχ Θαηεξίλεο, 7.Θαπληθνχ Πηαζκνχ Θαξδίηζαο, 8.Πηαζκνχ 
Γεσξγηθήο Έξεπλαο Βαξδαηψλ Φζηψηηδαο). 

 Ρε κε αξηζκ.15β Απφθαζε ηεο 48εο / 7-11-2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ κε ζέκα: 
«Δθαξκνγή ηεο αξηζκ.919/131869/20-10-2014 ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014)ΘΑ – Ξξνζσξηλή ηνπνζέηεζε 
πξντζηακέλσλ». 

 Ρε Απφθαζε ηνπ ΓΠ 19 ηεο 60ε /7&8-2-2015 Ππλεδξίαζεο κε ζέκα: «Νξηζκφο πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ 
Ξξντζηακέλσλ ζηα Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο» κε ΑΓΑ:6ΤΠΜΝΜ3Κ-ΠΣ2. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 4412/2016 (ΦΔΘ 147/Α/08-08-2016) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Θ.Ξ.Γ.)» 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Ρνλ Λ.4314/2014(Α΄265) “α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 
γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012(EE L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 
ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005(Α΄297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ.3614/2007(Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο 

θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», θαη ηνπ 
λ.3614/2007(Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007-2013». 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 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”. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 
Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (αληηθαηαζηάζεθε ην 
έβδνκν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Λ.4412/16, θξάηεζε χςνπο 
0,06%, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ 
πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο). 

 Ρε Απφθαζε ηνπ ΓΠ 19 ηεο 60ε /7&8-2-2015 Ππλεδξίαζεο κε ζέκα: «Νξηζκφο πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ 
Ξξντζηακέλσλ ζηα Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο» κε ΑΓΑ:6ΤΠΜΝΜ3Κ-ΠΣ2. 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξξνκεζεηψλ ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΔΘΗΑΓΔ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 
 Ρελ αξ.ζέκαηνο:09 Απφθαζε ηεο 118εο / 27-07-2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα: «Κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Νξγαληζκνχ», κε ΑΓΑ:6Δ6ΓΝΜ3Κ-ΖΜΠ. 
 Ρελ αξ.πξση. 879/30-12-2019 κε ΑΓΑ:6ΑΓ4ΝΜ3Κ-Η4, Απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ/ΡΦΝΓ κε 
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ζέκα: «Ππγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ/ΡΦΝΓ γηα ην έηνο 2020». 

 Ρελ αξηζκ. πξση. 183295/16 /30-10-2018 (ΑΓΑ:64ΚΓ4653ΞΠ-964) Απφθαζε Έληαμεο ηεο δξάζεο κε ηίηιν: 
«Αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ κε ηε δηαηήξεζε θαη νξγάλσζε ηεο 
ηξάπεδαο γελεηηθνχ πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε, αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε 
ηνπηθψλ θαη μεληθψλ πνηθηιηψλ», κε αθξσλχκην: «FruitTrees2Safeguard» θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ- 05438 θαη ΚIS 
5030880. 

 Ρελ αξηζκ.πξση. 21247/23-4-2020 θαη ΑΑ: 2004 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνζνχ χςνπο 22.600,00€ 
κε ΑΓΑ: ΥΜΕΓΝΜ3Κ-Μ2Λ & ΑΓΑΚ:20REQ006614143 2020-04-10. 

 Ρν κε αξ. πξση. 215/10-4-2020 πεξεζηαθφ Πεκείσκα ηεο Γξ. Ξαπιίλαο Γξνγνχδε. 
 Ρελ αξηζκ. πξση. 219/23-4-2020 (ΑΓΑ: ΤΘ2ΝΝΜ3Κ-Ι0Ζ) Απφθαζε ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Η.Γ.Β.&Φ.Ξ./ 

Ρ.Φ.Ν.Γ. γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. 
 

6: ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηε 
δηεχζπλζε http://www.elgo.gr  

β)     Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ δηεχζπλζε: Π.Π. Λάνπζαο 38, Ρ.Θ. 590 35, Λάνπζα.         

γ) Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο θ. Ξαπιίλα Γξνγνχδε, Ρει. 2332041548 
& θα Αηθαηεξίλε Καλδνπξαξάθε 2310 471110 κε εζση.123. 

 

7: ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
πνςήθηνη 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 Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), θαζψο 

θαη ζε ηξίηεο ρψξεο ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο  ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 4412/2016. 
Νη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 24 ηνπ Λ. 4412/2016. 
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαλέλαο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ απηνχο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Λ. 4412/2016. 
Νη 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. Πηελ 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. 
πφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, κηα θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηερφλησλ 
ζηελ θνηλνπξαμία ή άιισλ θνξέσλ.  
 

8: ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Νη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη ζε θιεηζηφ θάθειν πνπ 
εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ πίλαθα. Ζ θαηάζεζή ηνπο γίλεηαη είηε ηδηνρείξσο ζηε 
Γξακκαηεία (θα Α. Γηάλληλα) ηνπ Ρκήκαηνο Φπιινβφισλ Νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο & 
Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ (ηει 2332041548), είηε κε ηαρπκεηαθνξά. 

 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  
ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ :  
Δπσλπκία: …………………………………………………………………………………….…  
Γηεχζπλζε: ………………………………………………………………………………………  
Αξηζκφ ηειεθψλνπ: ………………………………………........... (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)  
e-mail: …………………………………………………………… (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)  
Γηα ην Γηαγσληζκό: «Ξξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηψλ γηα ην Έξγν: “Fruitrees2Safeguard”». 
Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Γηαγσληζκνύ: 222/24-4-2020  
Σόπνο/Γηεύζπλζε Καηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξώλ: «Γηεχζπλζε: Π.Π. Λάνπζαο 38, Λάνπζα Ρ.Θ.59035, ηει. 
επηθνηλσλίαο: 23320 41548»  

http://www.elgo.gr/




                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 9 

ΞΟΝΠΝΣΖ !!! Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηόθνιιν 
 
Νη πξνζθνξέο πνπ κπνξεί λα θαηαηεζνχλ ή λα ζηαινχλ κε ηαρπκεηαθνξά ζα πξέπεη λα έρνπλ παξαδνζεί κέρξη θαη ηηο 
11-5-2020 θαη ώξα 10:00π.κ. Ξξνζθνξέο κεηά ηηο 10:00π.κ. δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (παξ.3, αξζξ.117 ηνπ Λ.4412/2016). 

 

Κέζα ζην ζθξαγηζκέλνο αξρηθφο θάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο (κε πνηλή 
απόξξηςεο ζε πεξίπησζε κε ζθξάγηζήο ηνπο) θαθέινπο σο εμήο: 

1. ΦΑΚΔΛΟ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»  

Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», νπνίνο πεξηιακβάλεη, επί 
πνηλή απνξξίςεσο, ηηο πεχζπλεο Γειψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1989, φπσο ηζρχεη, 
ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε δηαθήξπμε ππνδείγκαηα (ζπλ. 1 θαη ζπλ. 2). 

2. ΦΑΚΔΛΟ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη ηα ζηνηρεία 
πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ (γλψζε θαη πείξα) αλ εθηειέζεη ην 
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ Ρερληθή Ξξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηελ πιήξε πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
ησλ εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο, ζχκθσλα κεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε (4. ΡΔΣΛΗΘΔΠ 
ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ») θαη ζα αμηνινγεζεί κφλν σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 
απαηηήζεηο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην (πλ. 3). 

 

 ΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" 

Σσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»,  ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη, επί 
πνηλή απνξξίςεσο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ηηκή γηα ην ηκήκα ή γηα ηα 
ηκήκαηα πνπ ελδηαθέξεηαη. Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ  ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά ππάξρνπλ θαη 
νη αληίζηνηρνη ζθξαγηζκέλνη ππνθάθεινη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα θάζε ηκήκα. Νη θάθεινη Α, Β & Γ, ζα θέξνπλ 
θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ζ πξνζθνξά ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ 
επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο 
Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφδεηγκα πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζην πλ. 4 ηεο παξνχζεο. 

Ζ πξνζθνξά θαη ηα άιια ζηνηρεία, πνπ ζα ηε ζπλνδεχνπλ, ζα ππνβιεζνχλ ζε έλα πξσηφηππν  θάθειν.  
Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μχζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο.  
Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

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

Αλ ν πξνζθέξσλ ή ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ηερληθέο ή επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Λ. 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.  

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 (παξ. Α) 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.  

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ  ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεη πξνζθνξά ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρνη 





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 10 

ζθξαγηζκέλνη ππνθάθεινη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα θάζε ηκήκα.  

 

10: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

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

 

11: ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΙΜΑ 
Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο 
θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ, γηα παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, 
ειεχζεξνπ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 
Πε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη 
αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΞΑ. Πε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΞΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ 
αξκφδηα Δπηηξνπή. 
Πε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Ξίλαθεο Νηθνλνκηθήο 
Ξξνζθνξάο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ 
Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο 
Ξξνζθνξάο. 
Απφ ηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο, γηα λα κπνξεί 
λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Ξξνζθεξφκελν είδνο ην νπνίν 
αλαθέξεηαη ζηελ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. 
Ζ ηηκή ρσξίο ΦΞΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Ξξνζθνξψλ. 

Πε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. 
Ξξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 
απαξάδεθηε. 
Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε πνπ 
δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο 
ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε 
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ηα παξέρνπλ. 
 
12: ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 12-5-2020 εκέξα Σξίηε ζην Ρκήκα Φπιινβφισλ Νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ ζηε Λάνπζα, απφ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, φπσο νξίζζεθε κε ηελ αξ. πξση. 879/30-12-2019 κε ΑΓΑ:6ΑΓ4ΝΜ3Κ-Η4, Απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ 
ΗΓΒ&ΦΞ/ΡΦΝΓ κε ζέκα: «Ππγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ / ΡΦΝΓ γηα ην έηνο 2020», ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο 
ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν απηψλ.  
 

Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην (άξζξν 100 παξ.4 ηνπ λ.4412/2016) κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςεο πξνζθνξά βάζεη κόλν ηεο ηηκήο. 

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαη ην ηερληθφ κέξνο ηεο πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ. Σα 
ζηνηρεία απηά ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα ηνλ απνθιεηζκό πξνζθνξώλ πνπ δελ πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ 
ζέηεη ε παξνύζα πξνθήξπμε. Αθνινχζσο ζα θαηαηαγνχλ νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, κε αχμνπζα ζεηξά ηεο ζπλνιηθήο 
ηηκήο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο.  

Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ κπνξεί λα θαιεί 
ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Νπνηαδήπνηε 
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Αμηνιφγεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηεο Ξξντζηακέλεο  ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. 





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 11 

Ζ 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 θαηαθύξσζεο ε ζύκβαζε ζεσξείηαη σο ζπλαθζείζα κε 
ηνπο ζην παξόλ αλαθεξόκελνπο όξνπο, νη νπνίνη είλαη κε δηαπξαγκαηεύζηκνη, ην δε έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο 
έρεη απνδεηθηηθό ραξαθηήξα. Ν ΔΙΓΝ–ΓΖΚΖΡΟΑ / ΗΓΒ&ΦΞ / ΡΦΝΓΛ 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 επηθπιαζζφκελεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. Πηελ πεξίπησζε απηή ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο. 

 

13: ΤΜΠΛΗΡΧΗ - ΑΠΟΑΦΗΝΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

Θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ Ρ.Φ.Ν.Γ.Λ. 
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. Νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη 
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δε 
ιακβάλεηαη ππφςε. 

 

14: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ν Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα (αξ. 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.  

 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη, 

επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Πε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνην 

πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπ φηη δελ εθδίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθφ. 

 πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Λ. 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. 

 Ξηζηνπνηεηηθά 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 ν ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ 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. 

 Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

νηθείν Δπηκειεηήξην, επαγγεικαηηθφ κεηξψν θαη φηη εμαθνινπζεί λα είλαη εγγεγξακκέλνο. 

 Θα αλαδεηεζεί, απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ), πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο (Άξζξν 39 

ηνπ λ. 4488/2017 «Απνθιεηζκφο απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ παξαβηάζεσλ ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο»). Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ιήςεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη κε έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο (Άξζξν 80, παξάγξαθνο 2 ηνπ Λφκνπ 4412/2016). 





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 12 

Ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΡΦΝΓΛ θαη 
νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ. Ρν πξαθηηθφ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο δηαβηβάδνληαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Νξγαληζκνχ γηα ηε ιήςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

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

 

15: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ 

Ν ΔΙΓΝ–ΓΖΚΖΡΟΑ / ΗΓΒ&ΦΞ / ΡΦΝΓΛ 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. 

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ζα πξνζθαιέζεη ηνλ 
αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δέθα (10) εκεξψλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α). 

Ζ 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. 

 

16: ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Ζ 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. 

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

(i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,  

(ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,  

(iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ 
πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  

(iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ηελ ππφ αλάζεζε παξνρή ππεξεζίαο.  

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

 

17:  ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

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

 Ρεο νπνίαο ν ρξφλνο ηζρχνο δελ είλαη ν δεηνχκελνο 

 Ζ 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 Λ.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 ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ/ΗΓΒ&ΦΞ/ ΡΦΝΓΛ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

102 ηνπ Λ.4412/2016. 

 Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή. 

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

ηηκή. 

 Ζ νπνία δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Ξξνθήξπμεο. 

 Ζ νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Ξξνθήξπμεο. 

 Ξνπ είλαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα πξνζθεξφκελα αλαιψζηκα πιηθά. 





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 13 

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

Ν Νξγαληζκφο 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 
πνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

18: ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο 
πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν 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. 

19: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 

1. Κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί Πχκβαζε (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α). 

2. Ρπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ Πχκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο Ξξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία 

δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

3. Ζ Πχκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε θαη 

ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο 

ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ρν θείκελν ηεο Πχκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή 

παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε Πχκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε 

πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά 

ζεηξά ε Ρερληθή Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Νηθνλνκηθή ηνπ Ξξνζθνξά θαη ε παξνχζα Ξξνθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ 

επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα. 

4. Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

έρεη ην κνλνκεξέο δηθαίσκα λα παξαηείλεη ηε ζχκβαζε γηα δηάζηεκα δχν (2) κελψλ επηπιένλ κελψλ, αλ απηφ θξηζεί 

απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

20: ΥΡΟΝΟ –ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 

Υο ρξφλνο έλαξμεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηψλ εθιακβάλεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο. Κε ηελ έλαξμε ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ αλαιψζηκσλ λα έρεη νινθιεξψζεη ηελ πξνκήζεηα ζε δηάζηεκα ελφο (1) κήλα, κε κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ 

ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο γηα δχν (2) επηπιένλ κήλεο, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππεξεζηψλ λα 

νινθιεξψζεη ηηο ππεξεζίεο ζε δηάζηεκα κέρξη ην πέξαο ηνπο έηνπο 2020.  

Ν Αλάδνρνο κε ηελ εηδνπνίεζε έλαξμεο ηεο πξνκήζεηαο ή ησλ ππεξεζηψλ ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη άκεζα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηείηαη πξνζεθφλησο ε πξνκήζεηα θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία γηα ηελ πεξίπησζε απηή. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή απνζεηηθή δεκηά πνπ 

ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηείλεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν θαηά ηελ 

απφιπηε θξίζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

 

21: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ  

Ζ νινθιήξσζε-πηζηνπνίεζε-παξαιαβή ησλ ππφ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηψλ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Ξαξαιαβψλ, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ.4685/12-12-2018, 
ΑΓΑ:ΤΒ04ΝΜ3Κ-ΡΖΠ, Απφθαζε ηεο Ξξντζηακέλεο ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ κε ζέκα «Ππγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα 
δηαγσληζκψλ ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ γηα ην έηνο 2019». Πε πεξίπησζε πνπ δηαηππψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα 
ζηε ζχκβαζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ζπληάζζεη Ξξσηφθνιιν Απφξξηςεο 
ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε 
αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

22:  Σξόπνο πιεξσκήο 

Ζ πιεξσκή ηεο εθάζηνηε δεδνπιεπκέλεο ακνηβήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επξψ (€) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν 
απφ ην Ρκήκα Φπιινβφισλ νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ Λάνπζαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο & Φπηνγελεηηθψλ 
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Ξφξσλ, κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ινγηζηήξην), ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα 
αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

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

β) απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο πιελ ηεο Θεληξηθήο Θπβέξλεζεο» θαη  

γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

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

 

23: ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Ν 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. Πε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε 
παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 

24:  ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή, 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 ΔΙ.Γ.Ν. ΓΖΚΖΡΟΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

25: ΔΓΓΤΗΔΙ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεδνκέλνπ φηη ε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη θαηψηεξε απφ ην πνζφ 
ησλ είθνζη (20.000,00 €) ρηιηάδσλ επξψ. 

 

26: ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ    

1. Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα 
Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

2. Ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. Κεηά ηελ 
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν θαηά ηελ έλαξμε  ηεο εθηέιεζήο ηεο, ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
αλαθέξεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηα ελ ιφγσ έξγα θαη ππεξεζίεο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε ζπγθεθξηκέλε 
ρξνληθή ζηηγκή. Ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε αιιαγή ησλ 
πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν 
ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηα ελ ιφγσ έξγα θαη ππεξεζίεο. Ζ Αλαζέηνπζα 
Αξρή κπνξεί, λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
73 θαη 74 ηνπ λ 4412/2016. Πε θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα 
Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. 

3. Ν Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο Πχκβαζεο ή ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπ, 
έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα 
θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη. 

4. Ν Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ. 
5. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ηα Κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Θνηλνπξαμία, ζα είλαη 

απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ 
απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 
ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ 

άιισλ Κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 
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6. Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Θνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, 
νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο Έλσζεο/ Θνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο 
βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

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

8. Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα αξκφδηα φξγαλα 
ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε 
ηεο ζπκβαηηθήο ππεξεζίαο. 

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

10. Ν 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. Ρα αλσηέξσ απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο θαιήο ζπλεξγαζίαο Αλαδφρνπ θαη Νξγαληζκνχ θαη ε παξέθθιηζε απφ 
απηνχο ζπληζηά ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.  
 
 

27:  ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ  

Ν 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 Πχκβαζεο 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 Θνηλνηηθφ δίθαην. 

 

28: ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ 

 
Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ / ΗΓΒ&ΦΞ / ΡΦΝΓΛ, 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 έμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ (άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016) . 
Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ / ΗΓΒ&ΦΞ / ΡΦΝΓΛ, 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. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ, 
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α  
ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (CPV:) 

(αλάζεζε κεηά απφ δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα πνζά κεγαιχηεξα ή ίζα ησλ 2.500,00€ ρσξίο ΦΞΑ) 

 

Πηελ Αζήλα ζήκεξα …..-….-……, εκέξα …….., νη θαησηέξσ ζπκβαιιφκελνη: 

 

Α) Ρν λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Διιεληθφο Γεσξγηθφο Νξγαληζκφο - ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙΓΝ–

ΓΖΚΖΡΟΑ) / Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ / Ρκήκα Φπιινβφισλ Νπσξνθφξσλ 

Γέλδξσλ Λάνπζαο, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, νδφο Θνπξηίδνπ 56-58 & Ληξβάλα, κε ΑΦΚ 997604027, ΓΝ 

Γαιαηζίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο Ππκθσλεηηθνχ απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ ΓΠ 

Ληθφιαν Θαηή,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 5α, ηεο ππ' αξηζκ.188763/10-10-2011 Θνηλήο πνπξγηθήο 

Απφθαζεο (ΦΔΘ Β 2284/13.10.1011) θαη 1487/72721/22-05-2018  Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Ρξνθίκσλ (ΦΔΘ 293 YOΓΓ /22-05-2018), θαινχκελνο ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ »  

    θαη αθεηέξνπ 

Β) Ζ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία …….., κε ΑΦΚ: …….. θαη Γ.Ν.: ……….,ε νπνία εδξεχεη ζηελ νδφ ……………..,αξ…., 

ΡΘ…….. πεξηνρή….., πφιε……. θαη εθπξνζσπείηαη λνκίκσο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξφληνο Ππκθσλεηηθνχ 

απφ………………, κε Αξ. Γειηίνπ Ραπηφηεηαο…………..,  θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, θαινχκελεο ζην εμήο γηα ζπληνκία 

«Αλάδνρνο»,  

Ππκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 ¨Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Νξγαληζκνί (Γ.Δ.Θ.Ν.)¨(ΦΔΘ 

314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 ¨Ρξνπνπνίεζε ηεο 

ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Οπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε-

Θέκαηα αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ Νηθνλνκηθψλ, Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο (ΦΔΘ A 180/Α΄/22.8.2011). 

2. Ρελ αξηζκ. 188763/10.10.2011 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία θαηά ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηάζεθε ν «ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ 

ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ» (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην πνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ θαη ζην νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο ιεηηνπξγνχληα Λ.Ξ.Η.Γ., (α) 

ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.), (β) ν Νξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο, Θαηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο (Ν.Γ.Δ.Δ.Θ.Α.)-«ΓΖΚΖΡΟΑ», (γ) ν Νξγαληζκφο Ξηζηνπνίεζεο θαη 

Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Ξξντφλησλ (Ν.Ξ.Δ.ΓΔ.Ξ.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Νξγαληζκφο Γάιαθηνο θαη Θξέαηνο 

(ΔΙ.Ν.ΓΑ.Θ.), (ΦΔΘ 2284 Β΄/13.10.2011), ζην εμήο ΘΑ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 

919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ Β΄2537/25.11.2015) θαη 

1437/69301/15.05.2018 (ΦΔΘ Β΄1770/18.05.2018) φκνηεο. 
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3. Ρελ αξηζκ. 19 Απφθαζε ηεο 60ε /7&8-2-2015 Ππλεδξίαζεο κε ζέκα: «Νξηζκφο πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ 

Ξξντζηακέλσλ ζηα Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο Έξεπλαο» - ΑΓΑ:6ΤΠΜΝΜ3Κ-ΠΣ2. 

4. Ρελ αξηζκ. 9 απφθαζε ηεο 118εο/27-07-2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε 

ζηειέρε ηνπ Νξγαληζκνχ (ΑΓΑ 6Δ6ΓΝΜ3Κ-ΖΜΠ).  

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1845/89 (ΦΔΘ 102, Α΄ 26 Απξηιίνπ 1989), φπσο έρνπλ  ηξνπνπνηεζεί  θαη ηζρχνπλ. 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Αλάιεςεο θαη ινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ ( 

ΘΑΛΔΟΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016(ΦΔΘ Α 147/8-8-2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

πεξεζηψλ». 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα 

Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

9. Ρνλ Θαλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο Ππκβάζεηο (CPV), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο. 

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα (αληηθαηαζηάζεθε ην 

έβδνκν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Λ.4412/16, θξάηεζε χςνπο 

0,06%, ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, χςνπο κεγαιχηεξνπ ή ίζνπ ησλ δχν ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (2.500) επξψ θαη αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο ρξεκαηνδφηεζεο). 

11. Ρελ αξηζκ. 4204/29-12-2017 (ΑΓΑ:ΤΔΔ2ΝΜ3Κ-ΗΦΗ) Απφθαζε ηεο Ξξντζηακέλεο ηνπ ΗΓΒ&ΦΞ κε ζέκα: 

«Ππγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο πξφρεηξσλ δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ γηα ην έηνο 2018».  

12. Ρνλ Λ.4314/2014(Α΄265)  “α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012(EE L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, 

ηξνπνπνίεζε ηνπ λ.3419/2005(Α΄297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ.3614/2007(Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο 

θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013», θαη ηνπ 

λ.3614/2007(Α΄267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2007-2013». 

13. Ρελ αξ.ζέκαηνο: 09 Απφθαζε ηεο 118εο / 27-07-2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα: «Κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Νξγαληζκνχ». 

14. Ρελ αξ. ζέκαηνο: 19 Απφθαζεο ηεο 106εο /15&16-3-2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα: «Έγθξηζε 

πινπνίεζεο έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ ……» θαη αθξσλχκην ….». 

15. Ρελ αξηζκ. πξση. 701/34685 /15-10-2018 απφθαζε πνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε εμαίξεζεο απφ ην αλψηαην φξην θπιηλδξηζκνχ κεραλήο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. 

16. Ρελ αξηζκ. πξση. η.η.42902/16-11-2018 απφθαζε ηνπ ζπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο-

Θξάθεο, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε εμαίξεζεο απφ ην αλψηαην φξην θπιηλδξηζκνχ κεραλήο απφ ην ειεχζεξν 

εκπφξην. 

17. Ρελ αξηζκ.πξση. 50996/29-11-2018 Απφθαζε Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ κε ζέκα: «Ρξνπνπνίεζε-
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Αλαθαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Ηλζηηηνχηνπ Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο», ΑΓΑ:6Θ88ΝΜ3Κ-ΞΦ9. 

18. Ρελ αξ. ζέκαηνο: 29 Απφθαζε ηεο 125εο / 11-12-2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα: «Έγθξηζε δηελέξγεηαο 

ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα …., ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν: 

«…………» θαη αθξσλχκην …., (..), ζην Ηλζηηηνχην Γελεηηθήο Βειηίσζεο θαη Φπηνγελεηηθψλ Ξφξσλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Έξεπλαο κε ΑΓΑ:……. 

19. Ρελ αξηζκ.πξση.21247/23-4-2020 θαη ΑΑ:2004 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνζνχ χςνπο 22.600,00 € 

κε ΑΓΑ: ΥΜΕΓΝΜ3Κ-Μ2Λ θαη ΑΓΑΚ: …...  

20. Ρελ αξηζκ. …….., Ξξνθήξπμε (ΑΓΑ: ……. θαη ΑΓΑΚ: ………), θαζψο θαη ηελ αξηζκ. ……. Ξεξίιεςή ηεο. 

21. Ρελ αξηζκ. …… απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Γξνο Δηξήλεο Ξηηηαξά, 

κε ΑΓΑ:…… θαη ΑΓΑΚ:…….., ζρεηηθά κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ αλσηέξσ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηνπ .ο (CPV: …..), ζηελ …….., ζηελ ηηκή ησλ …..€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη φισλ ησλ 

λφκηκσλ θξαηήζεσλ). 

ζπλνκνινγνχλ θαη απνδέρνληαη ηα αθφινπζα: 

 Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

 

Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ αλαζέηεη ζηνλ Αλάδνρν θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαισζίκσλ ζην 

πιαίζην ηνπ Έξγνπ κε ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ κε ηε δηαηήξεζε θαη 

νξγάλσζε ηεο ηξάπεδαο γελεηηθνχ πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε, αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε 

ηνπηθψλ θαη μεληθψλ πνηθηιηψλ», κε αθξσλχκην: «FruitTrees2Safeguard» θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ- 05438 θαη ΚIS 5030880, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο αξ. πξση. 222/24-4-2020 Ξξνθήξπμεο.  

ΡΟΝΞΝΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ (ηερληθή θαη νηθνλνκηθή), ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

Άξζξν 2: Υξόλνο – δηάξθεηα 

Ζ ζχκβαζεο ζα έρεη δηάξθεηα έλα (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο. Ν ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 

4412/2016.  

ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΡΗΚΖΚΑ 

Ρν ζπκβαηηθφ ηίκεκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην Άξζξν 1 ηεο παξνχζεο πξνκεζεηψλ, νξίδεηαη ζην πνζφ 
ησλ …. €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΞΑ θαη αλαιχεηαη φπσο παξαθάησ: 
Θαζαξφ πνζφ: …. € 
Ξιένλ Φ.Ξ.Α 24%: …………….. € 
Ππλνιηθφ πνζφ κε ΦΞΑ: …………. € 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο έμνδα ζπζθεπαζίαο, θφξησζεο, κεηαθνξάο, θιπ, ηα νπνία βαξχλνπλ ηνλ 
πξνκεζεπηή. Ρν αλσηέξσ ηίκεκα είλαη ζηαζεξφ θαη δελ αλαπξνζαξκφδεηαη νχηε απμάλεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη 
αηηία. 

ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ – ΦΝΟΝΠ 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: : «Αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ 

δέλδξσλ κε ηε δηαηήξεζε θαη νξγάλσζε ηεο ηξάπεδαο γελεηηθνχ πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηεηψλ θαη ηελ 
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αμηνιφγεζε, αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπηθψλ θαη μεληθψλ πνηθηιηψλ», κε αθξσλχκην: «FruitTrees2Safeguard» θαη θσδηθφ 

Ρ1ΔΓΘ- 05438 θαη ΚIS 5030880.  

 Ζ θαζαξή αμία ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ππφθεηηαη ζε: 

 α) ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 4% (………….. €), 

 β) θξάηεζε χςνπο 0,076% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ (…………… €),  

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

γ) παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ /ΑΔΞΞ (ΘΑ 1191/2017, ΦΔΘ 
969/Β/22-3-2017-ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο)(………€). 
 
δ)  θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΝΓΑ) επί ηεο θξάηεζεο 0,06% θαη επί ηεο 
παξαθξάηεζεο 0,06% ζχκθσλα κε ην Α.Ξ. Γ ΡΔΦ Α’ 1087988 ΔΜ 2013/30.5.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Ρειψλ θαη 
Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ (…………. €). 

ΑΛΑΙΡΗΘΑ :(ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ….. € + ΦΝΟΝΠ……….. €) = ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ ΑΚΝΗΒΖΠ = ………..€ 

Ξιεξσηέν: (ΠΛΝΙΗΘΝ ΤΝΠ ΑΚΝΗΒΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ)………………….. €  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΛΗΡΧΜΗ 

Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ απαηηνχληαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

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

β)Ξαξαζηαηηθφ ηνπ αλαδφρνπ, (θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην ινγηζηήξην)  

γ) απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο πιήλ ηεο Θεληξηθήο Θπβέξλεζεο» θαη  

δ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

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

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γελ απαηηείηαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεδνκέλνπ φηη ε αμία ηεο ζχκβαζεο είλαη θαηψηεξε απφ ην πνζφ 
ησλ είθνζη (20.000,00 €) ρηιηάδσλ επξψ. 

 

ΆΡΘΡΟ 5:  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαισζίκσλ ζην Ρ.Φ.Ν.Γ.Λ. (Π.Π. Λάνπζαο 

38, Λάνπζα), φπσο νξίδεη ε πξνθήξπμε θαη ε ηερληθή ηνπ πξνζθνξά. 

2. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ, θαη ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαιαβήο ηνπ Έξγνπ, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. 

3. Ν Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε 

νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ ηα κέιε ηεο Νκάδαο Έξγνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ ππεξγνιάβσλ, 

πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα Πχκβαζε. Πε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζήο ηεο. 

4. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζηελ πξνζθνξά ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ππεξγνιάβσλ, πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε 
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εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο Πχκβαζεο, ππφζρεηαη δε θαη 

βεβαηψλεη φηη επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη ηα ζηειάρεη ηνπ 

ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο 

Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, νπφηε ν Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε κε άιιν πξφζσπν, αλάινγεο 

εκπεηξίαο θαη πξνζφλησλ. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Νκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ, θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, δχλαηαη λα γίλεη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ  θαη κφλν κε άιιν πξφζσπν 

αληίζηνηρν πξνζφλησλ ή εκπεηξίαο. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη ηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ εγγξάθσο, 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε. 

5. Ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη πιήξσο ππεχζπλνο γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ/εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ/ππεξγνιάβσλ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη 

θξηληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ 

ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ. 

6. Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 

είθνζη (20) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα 

ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

7. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2472/1997 (θαη 3471/2006 γηα ηηο ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο), 

φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

8. Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

9. Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ δελ έρεη θακία αζηηθή ή πνηληθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή θαη ε ππνρξέσζή ηνπ εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο ηνπ. 

10. Ν 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΔΡΟΓΟΣΗ 

Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξνχληαη ρξήζηκεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΤΞΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ-ΚΤΡΧΔΙ 

Πε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη επηβάιινληαη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 203 ηνπ λ.4412/2016 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο: 

 παηηηφηεηα ηνπ ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ. 

 Αλσηέξα βία, πνπ ε απφδεημε απηήο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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Ζ δηαπίζησζε ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο ηνπ ΡΦΝΓΛ, ε νπνία 

νξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. πξση. 4685/12-12-2018 (ΑΓΑ:ΤΒ04ΝΜ3Κ-ΡΖΠ) Απφθαζε ηεο Ξξντζηακέλεο ηνπ 

ΗΓΒ&ΦΞ 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΚΥΧΡΗΗ - ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηα απνξξένληα απφ απηήλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ κπνξνχλ λα 
εθρσξεζνχλ ή λα κεηαβηβαζηνχλ ζε ηξίηνπο, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ. 
 
ΑΡΘΡΟ 9:ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
Ν ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ ρσξίο λα αιιάμεη ην αληηθείκελν ηεο Πχκβαζεο κπνξεί ζε ζπκθσλία κε ηνλ Αλάδνρν, λα ηξνπνπνηήζεη 
κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη θαη πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
  
ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ππλνκνινγείηαη φηη θαηά ηα ινηπά ηζρχεη ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 
παξνχζεο. 
Ν Αλάδνρνο, σο πξνο ηελ πξνθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ 
ησλ Αζελψλ. 

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

Ν 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 θη απφ 
ηε δηεπφκελε απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζρέζε, δηέπνληαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη αξκφδηα γηα ηελ επίιπζή ηνπο ζα 
είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 

Ρα 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 ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ θαη έλα γηα ηνλ Αλάδνρν.  

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΛΓΟ - ΓΗΜΗΣΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ 

                        Πξόεδξνο Γ.. 

   Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ 

 

…………………. 

                                                            

Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε ηνπ έξγνπ  

Γξ. Παπιίλα Γξνγνύδε 
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(ζπλ. 1) 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ 
(άξζξν 9 παξ. 4 Λ. 1599/1986) 

Πξνο: 

Σκήκα Φπιινβόισλ Οπσξνθόξσλ Γέλδξσλ Νάνπζαο, γηα ηνλ δηαγσληζκό «Α.Π.: 222/24-4-2020, 
Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηώλ» 

 

 

Ν/Ζ (φλνκα)                          : 

Δπψλπκν                                : 

Όλνκα & επψλπκν παηέξα     : 

Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο   : 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο            : 

Ρφπνο γέλλεζεο                    : 

Ρφπνο θαηνηθίαο  (Γ/λζε)             : 

Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο : 

Α.Φ.Κ.    : 

 

Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

1. Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) 

ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

2. Γελ ηειψ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο (πεξίπησζε 2 εδάθην α  ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007). 

3. Γελ ηειψ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ ΘΛ 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο 

ηζρχεη, ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 

4. Δίκαη  ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο κνπ ππνρξεψζεηο θαη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο κνπ, πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

5. Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικα κνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ είλαη…………………………………………….. 

6. Έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα. 

 

Ν/Ζ  ΓΖΙΥΛ/ΝΠΑ 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

  





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 23 

(ζπλ.2) 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(Άξζξν 8 Ν. 1599/1986) 

 

 Πξνο: 

Σκήκα Φπιινβόισλ Οπσξνθόξσλ Γέλδξσλ Νάνπζαο, γηα ηνλ δηαγσληζκό «Α.Π.: 222/24-4-2020, 
Πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηώλ» 

 

 

ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  

ΑΡΙΘΜΟ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ  

ΑΦΜ  

Γ/ΝΗ  

FAX  

E-MAIL  

ΣΗΛΔΦΧΝΟ  

 

 

Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή. 

 

 

 

 

 

 

 

Ν/Ζ  ΓΖΙΥΛ/ΝΠΑ 

 

 

(ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 24 

 (ζπλ.3) 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαισζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ κε ηε δηαηήξεζε θαη νξγάλσζε ηεο ηξάπεδαο 
γελεηηθνχ πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε, αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπηθψλ θαη μεληθψλ 
πνηθηιηψλ», κε αθξσλχκην: «FruitTrees2Safeguard» θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ- 05438 θαη ΚIS 5030880. 

  Πξνο: Σκήκα Φπιινβόισλ Οπσξνθόξσλ Γέλδξσλ Νάνπζαο, γηα ηνλ δηαγσληζκό «Α.Π.: 222/24-4-2020, 
Πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηώλ» 

 

Ν/Ζ (φλνκα)                          : 

Δπψλπκν                                : 

Όλνκα & επψλπκν παηέξα     : 

Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο    : 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο            : 

Ρφπνο γέλλεζεο                      : 

Ρφπνο θαηνηθίαο                     : 

Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο  : 

Ρειέθσλν / ΔMAIL             :                                

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηψλ,  πξνηείλεηαη ε εμήο ηερληθή πξνζθνξά: 

ΤΜΗΜΑ Α: Ληπάζκαηα, θπηνθάξκαθα, δηδαληνθηόλα  

Δίδνο Πεξηγξαθή 
Μέγεζνο 

ζπζθεπαζίαο 
CPV Πνζόηεηα ΝΑΙ/ΟΦΙ 

Λίπαζκα 

17-6,5-11 
+MgO + B + 
Zn   

25Kg 

24440000-0 35  

Λίπαζκα 

20-20-20 + 
Ιρλνζηoiρεία 

25Kg 
24440000-0 6  

Λίπαζκα Ca 20% 3 L 24440000-0 6  

Λίπαζκα B-ZN 3 L 24440000-0 6  

Λίπαζκα 

νπξία 46% low 
biuron 

25Kg 
24440000-0 10  

Abamectin 1,8% Laota 1 L 24452000-7 6  

etoxazole 11% Borneo 250ml 24452000-7 3  

Pyriproxyfen 10% Abbys 500ml 24452000-7 4  

Acetamiprid 20% Yoroi 275gr 24452000-7 3  

Beta - cylfuthrin 2,5% Baythroid 500ml 24452000-7 6  

chlorantraniliprole 20% Coragen 500ml 24452000-7 5  

Deltamethrin 2,5% Polecci 1L 24452000-7 5  

emamectin benzoate 0,95% Affirm 5Kg 24452000-7 3  

Etofenprox 28,75% Therbonal 500ml 24452000-7 5  

Flonicamid 50% Teppeki 100gr 24452000-7 5  

Phosmet 50% Phosmet 1200gr 24452000-7 4  





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 25 

spinetoram 25% Delegate 250gr 24452000-7 3  

Sulfoxaflor 12% Closer 200gr 24452000-7 7  

Thiacloprid 48% Calypso 250ml 24452000-7 3  

Θεξηλό παξαθηλέιαην 96,9%   10 L 24452000-7 8  

boscalid26,7% + pyraclostrobin 
6,7% 

Signum 
500gr 24457000-2 8  

cyprodinil 50% Chorus 300gr 24457000-2 8  

difenoconazole 25% Score 500ml 24457000-2 3  

Dithianon 12,5% + Potassium 
phosphonate 56,1% 

Delan Pro 
1 L 24457000-2 4  

Dodine 54,5% Syllit 5L 24457000-2 5  

fluopyram+ tebuconazole 20% Luna 500ml 24457000-2 5  

Kresoxim-methyl 50% Stroby 100gr 24457000-2 3  

Mancozeb 75% Trimanog 2K,5g 24457000-2 2  

myclobutanil 24% Systhane 200ml 24457000-2 7  

tebuconazole 25% Folicur 500gr 24457000-2 8  

tebuconazole  50% + 
trifloxystrobin 25% 

Flintmax 
200gr 24457000-2 4  

Thiophanate methyl 70% Curos 700 gr 24457000-2 5  

Υδξνγείδην ηνπ ραιθνύ 20% Cooperfield 3,5Kg 24457000-2 12  

Boscalid 25,2% + Pyraclostrobin 
12,8% 

Bellis 
500gr 24457000-2 2  

Glyphosate 36% + 2,4D Kyleo 5 L 24453000-4 10  

Glyphosate 36%   20 L 24453000-4 5  

Triclopyr 24% + aminopyralid 3 
% 

Garlon Duo 
500ml 24453000-4 5  

Αξδεπηηθνί ζσιήλεο Φ25 250 κ. 44164310-3 35  

Οξζνζηάηεο 50cm 1" x 1" 1 ηκρ. 44164310-3 120  

Πιαζηηθή βάλα 1" x 1" 1 ηκρ. 44164310-3 120  

Μεηαιηθή βάλα νξεηράιθηλε 3" 1 ηκρ. 44164310-3 10  

Σηαιάθηεο άξδεπζεο 
ξπζκηδόκελνη 70 lt/h 100 ηκρ. 44164310-3 130  

Φηιηξν παξνρήο λεξνύ θεληξηθό 3" 1 ηκρ. 44164310-3 2  

Μνλσηηθέο ηαηλίεο 19 mm 10 ηκρ. 44164310-3 20  

      

 

ΤΜΗΜΑ Γ: Δθξίδωζε δέλδξωλ, δηακόξθωζε εδάθνπο.  

Δίδνο CPV Ώξεο εξγαζίαο ΝΑΙ/ΟΦΙ 

 Δθξίδσζε δέλδξσλ, δηακόξθσζε εδάθνπο θαη ζπληήξεζε 
ζηξαγγηζηηθώλ θαλαιηώ 
  45520000-8  90 
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ΤΜΗΜΑ Γ: Δπηζθεπή θαη πξνζηαζία δύν (2) δηθηπνθεπίωλ. Γηαζηάζεηο δηθηπνθήπηνπ Α: (10 κ ρ 20 κ, ύςνο 3,5 

κ ζην θέληξν θαη 1,5 κ ζηα πιατλά. πξνζάιακνο 2κ ρ 3 κ ) θαη Γηθηπνθήπηνπ Β: (12κ ρ 40 κ, ύςνο 4,60 ζην θέληξν 
θαη 2,6 κ ζηα πιατλά, πξνζάιακνο 2κ ρ 3 κ). Σπλνιηθή επηθάλεηα εδάθνπο 697 η.κ. 

Δίδνο  CPV ΝΑΙ/ΟΦΙ 

Απνμήισζε πθηζηάκελνπ δηρηύνπ 44211500-7    

Απόμεζε ηνπηθώλ ζεκείσλ νμείδσζεο επί ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ηεο θαηαζθεπήο  44211500-7    

Πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ βεξληθνρξώκαηνο ηξηώλ ζπζηαηηθώλ κε 
κίλην  44211500-7    

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε λένπ εληνκνζηεγνύο δηρηύνπ (δηάζηαζε ηξύπαο 330 x 
450 µm) 800 η.κ. 44211500-7  

 
Τνπνζέηεζε εηδηθώλ ζσιελσηώλ θιηπ ζπγθξάηεζεο δηρηύσλ 

 44211500-7    

 
 

Σόπνο-Ηκεξνκελία: 

Γειψλσ σο ππνςήθηνο φηη: 

1. Έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 
2. Ζ πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (02) κελψλ απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο.                              

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκν Δθπξνζώπνπ απηνύ θαη θξαγίδα  

 

 

 

 

  





                 

    

  

 

 

 

Σελίδα 27 

(ζπλ. 4) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πξνο: Ρκήκα Φπιινβφισλ Νπσξνθφξσλ Γέλδξσλ Λάνπζαο, γηα ηνλ δηαγσληζκφ «Α.Π.: 222/24-4-2020, 
Πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ θαη ππεξεζηώλ» 

  Γηα ηελ πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαισζίκσλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «Αλάπηπμε ηεο δελδξνθνκίαο θπιινβφισλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ κε ηε δηαηήξεζε θαη νξγάλσζε ηεο ηξάπεδαο 
γελεηηθνχ πιηθνχ, ηε δεκηνπξγία κεηξηθψλ θπηεηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε, αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ηνπηθψλ θαη μεληθψλ 
πνηθηιηψλ», κε αθξσλχκην: «FruitTrees2Safeguard» θαη θσδηθφ Ρ1ΔΓΘ- 05438 θαη ΚIS 5030880. 

Ν/Ζ (φλνκα)                         : 

Δπψλπκν                              : 

Όλνκα & επψλπκν παηέξα     : 

Όλνκα & επψλπκν κεηέξαο   : 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο            : 

Ρφπνο γέλλεζεο                     : 

Ρφπνο θαηνηθίαο                    : 

Αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο  : 

Ρειέθσλν / ΔMAIL             :                                

 

Πξνζθεξόκελν ηκήκα εηδώλ 
πλνιηθή ηηκή 

Υσξίο ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 24% 

 

πλνιηθή ηηκή 

κε ΦΠΑ 

1. ΡΚΖΚΑ Α 
 

   

2. ΡΚΖΚΑ Β 
 

   

3. ΡΚΖΚΑ Γ 
 

   

4. ΡΚΖΚΑ Γ 
 

   

ΤΝΟΛΑ    

  

                                                                      Σόπνο-Ηκεξνκελία: 

Γειψλσ σο ππνςήθηνο φηη: 

3. Έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 
4. Ζ πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (02) κελψλ απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο.                              

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκν Δθπξνζώπνπ απηνύ θαη θξαγίδα  

 




