
 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού  

στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» 

στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά 

γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των 

τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών 

μεθόδων»  

με κωδικό MIS 5045647  

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020»  

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  

(CPV): 38430000-8 
 

 
Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός –ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο 

Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων/ Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 
Προϋπολογισμός 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 

74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Το ανωτέρω ποσό υπόκειται: α) σε παρακράτηση φόρου 4%, β) 

κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημόσιων Συμβάσεων για ποσά μεγαλύτερα των 2.500,00 ευρώ 

(υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης) και γ) παρακράτηση ύψους 0,06% 

υπέρ της Αρχής Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ 

(ΚΥΑ 1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 

0,07% και επί της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση 

τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 
Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 

4412/2016, καθώς και για την προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 121 

παρ. 1γ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 6 του ν. 

4472/2017 και άρθρο 117 παρ. 2, δηλαδή δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 
Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

μόνο τιμής (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι προδιαγραφές των 

υπηρεσιών που περιγράφονται στους πίνακες) 
Τόπος υποβολής προσφορών Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς 





 

 

 

 

Ιωαννίνων, 45221, Ιωάννινα, NUTS EL543 
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής 

Προσφορών 
13-07-2021, Ημέρα Τρίτη 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών 
23-07-2021, Ημέρα Παρασκευή, ώρα 14.00  

Ημερομηνία Διενέργειας 

(αποσφράγιση προσφορών) 
26-07-2021, Ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00 

Πρωτόκολλο Διαγωνισμού 2301-36464/12-07-2021 

 
 

 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ) / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων με 

σφραγισμένες προσφορές. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ταχυδρομικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην 

ελληνική γλώσσα και σε σφραγισμένο φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής 

ημερομηνίας και ώρας (23-07-2021, Ημέρα Παρασκευή, ώρα 14.00) (σφραγίδα ταχυδρομείου 

ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών), δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφορών, οι οποίες θα 

απορρίπτονται, γι’ αυτό το λόγο οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την 

έγκαιρη υποβολή των προσφορών ώστε να βρίσκονται στα γραφεία του Τμήματος Γάλακτος 

πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων (26-07-2021, Ημέρα Δευτέρα, 

ώρα 10.00). 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των υπό ανάθεση ειδών στις 

κατά τόπους κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Γάλακτος Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ στον Κατσικά Ιωαννίνων (Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα), 

σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

 

 

Για το ΙΤΑΠ / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 

            Η Διευθύντρια 
 

 

 

Δρ Ευθυμία Κονδύλη 

                                                               Διευθύντρια Ερευνών 

 

 

 





 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11145 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός NUTS EL303 

Τηλέφωνο 2108392000 

Φαξ 2108231438 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@elgo.gr 

Τόπος αποστολής των δικαιολογητικών 

του διαγωνισμού και διάθεσης των υπό 

ανάθεση αγαθών / Κωδικός NUTS 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα 

Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, 

Κατσικάς Ιωαννίνων, Ιωάννινα / EL543 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δρ  Μάριος Ματαράγκας, Τηλ. 2651094782 

Fax 2651092523, email: instgala@otenet.gr 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα 

Γάλακτος Ιωαννίνων, Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, 

Κατσικάς Ιωαννίνων, Ιωάννινα 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.elgo.gr , http://www.nagref-dri.gr/  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο 

διαδίκτυο (URL) 

http://www.elgo.gr/index.php/el/  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) 

που αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 

4412/2016. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού, κοινωφελούς χαρακτήρα 

που ανήκει στο Κράτος και εποπτεύεται από το Υπουργείο   Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων. 

Ιδρύθηκε με την ΚΥΑ 188763/10.10.2011 (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) ως Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, 

λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ 

συγχωνεύθηκαν: α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), β) ο Οργανισμός Γεωργικής   

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,  Κατάρτισης και  Απασχόλησης  (ΟΓΕΕΚΑ)  −  «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  γ)  ο 

Οργανισμός Πιστοποίησης   και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT) 

και δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑΚ). 

mailto:info@elgo.gr
mailto:instgala@otenet.gr
http://www.elgo.gr/
http://www.nagref-dri.gr/
http://www.elgo.gr/index.php/el/




 

 

 

 

Οι  αρμοδιότητες  των  συγχωνευόμενων  νομικών προσώπων μεταφέρθηκαν στον  ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ που λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ίδρυσής του. 

   

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Αγροτική Έρευνα, η Πιστοποίηση, η 

Αγροτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τη διακήρυξη ως εξής:   

β.1. Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές: 

Τμήμα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 

Αρμόδιος: Δρ  Μάριος Ματαράγκας  

Τηλέφωνο: 2651094782 

Fax: 2651092523 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: instgala@otenet.gr 

β.2. Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού: 

Τμήμα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων  

Αρμόδιος: ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Δρ Μποσνέα Λουλούδα, Τηλ. 2651094781 

Μαλάμου Ευδοκία, Τηλ. 2651094786 

Καραμέτση Ανδρομάχη, Τηλ. 2651094780 

Fax: 2651092523 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: instgala@otenet.gr 

 
Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

(κωδ. 1012800) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» σε συνέχεια της πρόσκλησης «Υποστήριξη της 

Περιφερειακής Αριστείας» με κωδικό 111, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3525 (Αρ. πρωτ. 

2560/411/Α2/16.04.2019, ΑΔΑ: Ω4ΕΕ465ΧΙ8-4ΓΠ). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κωδικό 14-Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός 

σχετική  πίστωση  του  προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2021  του Φορέα.   Η   παρούσα   

σύμβαση   χρηματοδοτείται   από   πιστώσεις   του   Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 

ενάριθμου έργου 2020ΣΕ11910106) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της 

Πράξης: «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε 

μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των 

τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων»  με  

Κωδικό  ΟΠΣ 5045647, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη 

Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», με βάση την απόφαση ένταξης της Ειδικής 





 

 

 

 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με αρ. πρωτ. 6294/1447/Α2/20-11-2020 

(ΑΔΑ: ΩΩ6Ν46ΜΤΛΡ-3ΙΦ) και  έχει  λάβει κωδικό MIS 5045647. 

 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια οργάνων και 

εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην 

Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση 

της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων 

μοριακών και στατιστικών μεθόδων», σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η 

παρούσα προκήρυξη. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του παραπάνω έργου. Γίνονται 

δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, όπως περιγράφονται στους 

πίνακες (Τμήμα Β). Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή και για τα δύο τμήματα. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για 

μέρος των ειδών του κάθε τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συνοπτικός   Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, θα πρέπει όμως να καλύπτονται 

οι προδιαγραφές των ειδών που περιγράφονται στους πίνακες (Τμήμα Β). 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € 

πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24% (σύνολο με ΦΠΑ 24% 74.400,00 €). Το ανωτέρω ποσό 

υπόκειται: α) σε παρακράτηση φόρου 4%, β) κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων για ποσά μεγαλύτερα των 2.500,00 ευρώ (υπολογίζεται επί της 

καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης) και γ) παρακράτηση 

ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, 

ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 

έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,07% και επί της 

παρακράτησης 0,06%, διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ 

ΟΓΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι ειδικότεροι όροι των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο Τμήμα B, καθώς και τα 

κριτήρια συμμόρφωσης των υποψήφιων αναδόχων (Πίνακας Συμμόρφωσης) στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(Δ.Ε.Κ.Ο.)” (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 

του ν.4002/2011 “Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-Ρυθμίσεις 

για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων 





 

 

 

 

Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης” 

(ΦΕΚ A 180/Α΄/22.8.2011). 

2. Την αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία κατά την εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, 

συστάθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-

ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 

στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ., (α) το Εθνικό 

Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο 

Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο 

Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011), 

στο εξής ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ 

Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015) και 

1437/69301/15.05.2018 (ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες. 

3. Την αριθμ. 2500/282463/05-11-2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, με την οποία διορίστηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»-

ΝΠΙΔ,  ο κος Σέρκος Χαρουτουνιάν του Αρτίν και Διευθύνων Σύμβουλος του ίδιου 

Οργανισμού, ο κος Παναγιώτης Χατζηνικολάου του Ιωάννη (ΦΕΚ 948 ΥΟΔΔ/08.11.2019). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102, Α’ 26 Απριλίου 1989), όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

5. Το εγκεκριμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 

6. Την  αριθμ. 5797/25-11-2016  (ΑΔΑ : ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ),  Κατευθυντήρια  Οδηγία  15  της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, «Οδηγίες συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α147)». 

7. Την  αριθμ. 2133/15-04-2020  (ΑΔΑ : ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7),  Κατευθυντήρια  Οδηγία  24  της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID 19, καθώς και των 

μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του». 

8. Την  αριθμ. 4577/28-08-2020  (ΑΔΑ : ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω),  Κατευθυντήρια  Οδηγία  25  της 

ΕΑΑΔΗΣΥ, «Ζητήματα υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης σε περίπτωση 

υποδιαίρεσής της σε τμήματα. Εφαρμογή της παρέκκλισης του άρθρου 6 παρ. 10 ν. 

4412/2016». 

9. Τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάληψης και Υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών 

έργων του ΕΘΙΑΓΕ (ΚΑΝΕΡΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει. 

11. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

Συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 





 

 

 

 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.  

14. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

15. Την αριθμ. 20 Απόφαση της 65ης/18-1-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

σχετικά με την «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και εξουσιοδότησή του για την κίνηση λογαριασμών 

του Ινστιτούτου». 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

17. Την αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521/01.11.2016) Υπουργική 

Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 

(ΦΕΚ Β΄1822/24.08.2015) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας 

Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημόσιων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 

και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 55944/ΕΥΘΥ/421/24.05.2018 (ΦΕΚ 

Β' 2080/07.06.2018) και την αριθμ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 

5968/31.12.2018) και ισχύει. 

18. Την αριθμ. 6294/1447/Α2/20-11-2020 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 

Τομεακών ΕΠ  του  ΕΤΠΑ  και  ΤΣ  (ΑΔΑ:  ΩΩ6Ν46ΜΤΛΡ-3ΙΦ)  για  την  ένταξη  της  

Πράξης  με  τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της 

μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του 

νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών 

και στατιστικών μεθόδων» με Κωδικό MIS 5045647 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕ 1191. 

19. Την αριθμ. 33 Απόφαση της 138ης/30-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΨ ΤΡΟΞ3Μ-ΝΥ5), την αριθμ. 61 

Απόφαση της 1ης/15-02-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: 

ΨΛΟΚΟΞ3Μ-ΠΗ5) και την αριθμ. 14 Απόφαση της 6ης/13-04-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: 9Μ1ΜΟΞ3Μ-40Ε) σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω 

Πράξης, την υλοποίηση με ίδια μέσα (αυτεπιστασία) και τη διαχειριστική ικανότητα του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου. 

20. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

21. Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

πίστωση «Κωδ. ΓΛ 14-Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός» για την κάλυψη των αναγκών του 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 





 

 

 

 

22. Το από  04.01.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Πράξης, το 

οποίο διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1/57/04.01.2021 έγγραφο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος, για την έγκριση προμήθειας οργάνων και 

λοιπού εξοπλισμού για μικροβιολογικές, φυσικοχημικές και μοριακές αναλύσεις γάλακτος 

και προϊόντων του για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 1: «Προμήθεια Οργάνων και 

Εξοπλισμού» στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης με MIS 5045647. 

23. Την αριθμ. 2504/339064/09.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΨΥ4653ΠΓ-ΥΧΘ και ΑΔΑΜ: 

20REQ007973107) και την αριθμ. 1195/2021/11.01.2021 (ΑΔΑ: ΩΖΥΦΟΞ3Μ-ΓΓΛ και 

ΑΔΑΜ: 21REQ008000847) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης ποσού 

872.000,00 ευρώ για προμήθεια οργάνων. 

24. Το αριθμ. 7185/B1/1787/12-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 

σχετικά με τη διατύπωση θετικής γνώμης και την έγκριση των τευχών διακήρυξης για το 

Υποέργο 1 «Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού» της Πράξης 5045647. 

25. Την αριθμ. 62 Απόφαση της 1ης/15.02.2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

(ΑΔΑ: 97ΤΩΟΞ3Μ-Γ86) για την έγκριση διενέργειας  διαγωνισμού άνω των ορίων, με 

ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια οργάνων και λοιπού εξοπλισμού 

για μικροβιολογικές, φυσικοχημικές και μοριακές αναλύσεις γάλακτος και προϊόντων του, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1: «Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού» της 

Πράξης με MIS 5045647. 

26. Το αριθμ. 1754/28542/02-06-2021 Πρακτικό αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης» της Επιτροπής Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών του 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων/Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων για την 

προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης και με το οποίο κρίθηκαν άγονα τα τμήματα 6 και 9 του ανοικτού 

διαγωνισμού 2/59/04-01-2021 (μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 106690). 

27. Την αριθμ. 36490/12-07-2021 (ΑΔΑ ΨΞΦΠΟΞ3Μ-ΘΛΡ) απόφαση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου, σχετικά με την επικύρωση του πρακτικού «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

και την ανάθεση των άγονων τμημάτων 6 και 9 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

2/59/04-01-2021 (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 106690) μέσω διενέργειας νέας αυτοτελούς 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

28. Το αριθμ. 2299/36457/12-07-2021 Αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου Δρα Μάριου 

Ματαράγκα, σχετικά με τα άγονα τμήματα 6 και 9 του ανωτέρω διαγωνισμού στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην 

Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και 

βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με 

εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων» με κωδικό MIS 5045647. 

29. Την αριθμ. 2300/36462/12-07-2021 απόφαση της Διευθύντριας του ΙΤΑΠ (ΑΔΑ: 

ΡΔΙΞΟΞ3Μ-Υ5Ο) για διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει μόνο τιμής, για την προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Εξοπλισμού (Υποέργο 

1) στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην 

Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και 

βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με 





 

 

 

 

εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων», MIS 5045647.  Ορισμός 

α) Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, β) Επιτροπής Παραλαβής των 

υπηρεσιών του ανωτέρω Διαγωνισμού και γ) Επιτροπής ενστάσεων του συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

2. Το τεύχος της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ στη διεύθυνση http://www.elgo.gr και στο διαδικτυακό τόπο 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτυακού τόπου της 

Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση http://www.elgo.gr και μέσω του διαδικτυακού τόπου του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στη διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με 

το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με 

την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο 

εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 

προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά μέχρι και την 23/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (σφραγίδα ταχυδρομείου 

ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών). Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι 

προσφορές να βρίσκονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Γάλακτος) έγκαιρα 

δηλαδή πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων (26/07/2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00). Η  προσφορά  υποβάλλεται  συνταγμένη  ή μεταφρασμένη επισήμως 

στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

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




 

 

 

 

 

Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, 

Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού: 

 
ΠΡΟΣ 

Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΤΑΠ / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων  

Εθ. Αντιστάσεως 3, Κατσικάς Ιωαννίνων, ΤΚ 45221, Ιωάννινα 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προκήρυξη αρ. πρωτ. 2301-36464/12-

07-2021 

(Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού 26/07/2021) 

Ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφοράς ………….. 

Διαγωνισμός για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ερευνητική 

Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά 

γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των τυροκομικών προϊόντων με 

εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Οι προσφορές δύναται να κατατίθενται είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικά. Την ευθύνη για την 

εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών στο Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων την φέρουν ακέραια οι 

προσφέροντες. Προσφορές που  υποβάλλονται εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται χωρίς να  

αποσφραγισθούν. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι επιθυμητό να επισκεφθούν τους χώρους του Τμήματος Γάλακτος 

προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη άποψη για το υπό ανάθεση έργο. Για την διευκόλυνση 

των υποψηφίων προτείνεται να επικοινωνούν προηγουμένως – 2 ημέρες νωρίτερα – με τη 

Γραμματεία (2651094780) προκειμένου να ορίζεται συνάντηση. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο των 

οικονομικών φορέων. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 
 

1. Χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, όλα τα απαιτούμενα 

από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 10 της παρούσης. 

2. Χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,   στον  

οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, το τεχνικό μέρος της προσφοράς λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν το σύνολο των ειδικότερων όρων του Τμήματος Β (συμπληρωμένος με ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

ο πίνακας των προσφερόμενων ειδών του Τμήματος Β) και συμπληρωμένος ο Πίνακας 





 

 

 

 

Συμμόρφωσης κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσης, 

επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. 

3. Χωριστός  σφραγισμένος  φάκελος  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  

στον  οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται η τιμή και ότι η προσφορά θα ισχύει για διάστημα 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

Β της παρούσης. 

Πιο συγκεκριμένα, στην οικονομική προσφορά θα δίδεται τιμή η οποία θα εκφράζεται σε ευρώ. Η 

συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ των υποψηφίων θα ληφθεί υπ’ όψιν 

προκειμένου να γίνει κατάταξη των συμμετεχόντων με αύξουσα σειρά για την επιλογή του μειοδότη.  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών του κάθε 

τμήματος, με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της 

προκήρυξης (Τμήμα Β). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος των ειδών (ένα ή περισσότερα είδη) του κάθε τμήματος. Μπορούν να 

υποβληθούν προσφορές για ένα ή και για τα δύο τμήματα. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο 

ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που η εν ισχύ προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, 

ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να περιλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, εντός 

του κυρίως φακέλου της προσφοράς τους, έναν υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

Α) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παραγράφου 4 του άρθρου 79 

του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της 

παρούσας προκήρυξης. Ειδικά το Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής συμπληρώνεται η ενότητα α 

και μόνο. 

Διευκρινίζεται ότι το απαιτούμενο κατά τα ανωτέρω ΤΕΥΔ, υπογράφεται από όλα τα μέλη του 

οικονομικού φορέα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις ατομικές επιχειρήσεις, τον επιχειρηματία. 

Β) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους. 





 

 

 

 

Γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία 

αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το 

νομικό πρόσωπο και δη: 

 

 

Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ: 

• Καταστατικό σύστασης του νομικού προσώπου και τις τυχόν τροποποιήσεις του 

καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. 

• ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης έως 

και (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Προκειμένου για Ο.Ε  και Ε.Ε : 

• Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

• Πιστοποιητικά  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  περί  μεταβολών  

τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Προκειμένου για συνεταιρισμούς: 

• Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύστασης (καταστατικό και 

τροποποιήσεις του, αποδεικτικά τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται 

κατά τις κείμενες διατάξεις για τη νόμιμη σύστασή τους), πρακτικό ΔΣ ή άλλο έγγραφο από 

το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο. 

• Ηλεκτρονική μέσω gov.gr Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο 

υποψήφιος θα δηλώνει ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της τρέχουσας επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημικής 

κρίσης, δηλαδή αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερική 

αναστολή λειτουργίας αυτών, τα δικαιολογητικά που αφορούν πιστοποιητικά από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή μπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονική υπεύθυνη 

δήλωση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Η προσκόμισή 

τους όμως εκ των υστέρων, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 

σε περίπτωση κατακύρωσης, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την εκκαθάριση και εξόφληση του 

αναδόχου, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η 

προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που 

απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 

μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει 

να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία ως προς την υποβολή υπεύθυνης 





 

 

 

 

δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016. 

Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν κατά περίπτωση τα 

δικαιολογητικά σύστασης τους και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα πρόσωπα 

που νομικά δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, τα οποία εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

Εάν την προσφορά την υποβάλλει Ένωση ή Κοινοπραξία, τα ανωτέρω έγγραφα 

υποβάλλονται για κάθε συμμετέχον μέλος ξεχωριστά. 

Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου 

συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ για το σύνολο των ειδών, σταθερή χωρίς καμία αναπροσαρμογή για 

οποιονδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου που 

είναι απαραίτητες για την προμήθεια των ειδών. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την προμήθεια των ειδών 

με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω 

τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις 

τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται 

από την αρμόδια Επιτροπή. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας 

της προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 

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

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για τη τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα 

παρέχουν. 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/07/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της 

Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων) από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

προσφορών όπως ορίσθηκε με την αριθμ. 2300/36462/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΡΔΙΞΟΞ3Μ-Υ5Ο), 

Απόφαση της Διευθύντριας του ΙΤΑΠ, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα 

πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. 

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

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της 

τιμής. 

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη 

των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που 

δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι 

υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ 

ΦΠΑ. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή του συνόλου των ειδών, υπό την 





 

 

 

 

προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

και Αξιολόγησης προσφορών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή με 

τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως 

συναφθείσα με τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη 

διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο 

Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι (20) ημερών από την 

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

επιφυλασσόμενης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η 

Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του 

ανωτέρω πίνακα κατάταξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 

προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Γάλακτος) μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν 

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

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

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από 

την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 
 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

από την ημερομηνία ειδοποίησής του, για την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών 

κατακύρωσης: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό λόγω της ιδιότητας του αναδόχου, 

συμπληρώνεται σχετική ηλεκτρονική μέσω gov.gr υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του ότι δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό. 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

(ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 

Διοίκησης gov.gr), στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 





 

 

 

 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

• Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής) 

στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

• Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  

Ανάδοχος  είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

• Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος  

Ανάδοχος  είναι εγγεγραμμένος  σε  οικείο  Επιμελητήριο,  επαγγελματικό  μητρώο  και  ότι  

εξακολουθεί  να  είναι εγγεγραμμένος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της τρέχουσας επιβολής μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημικής 

κρίσης, δηλαδή αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερική 

αναστολή λειτουργίας αυτών, τα δικαιολογητικά που αφορούν πιστοποιητικά από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή μπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρονική υπεύθυνη 

δήλωση, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr. Η προσκόμισή 

τους εκ των υστέρων, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σε 

περίπτωση κατακύρωσης, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την εκκαθάριση και εξόφληση του 

αναδόχου, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η 

προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

 

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο 

έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που 

απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων. Στην περίπτωση 

αυτή, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, 

μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει 

να αναλάβει/ουν την υλοποίηση της σύμβασης του έκπτωτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους 

και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης), τηρώντας, κατά τα λοιπά, τη διαδικασία ως προς την υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης και την προσκόμιση των απαιτούμενων αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 

4412/2016. 
 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των προσφορών της Αναθέτουσας Αρχής και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού. Το πρακτικό και τα περιεχόμενα του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

διαβιβάζονται στο αποφαινόμενο όργανο του Οργανισμού για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 

κατατέθηκαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΤΑΠ / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων θα κοινοποιήσει αμέσως την 

απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 





 

 

 

 

αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με 

ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσκαλέσει εγγράφως διά ειδικής πρόσκλησης τον ανάδοχο να προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών, καθώς και για την υποβολή της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσης, δηλαδή ίση με το 5% της καθαρής αξίας 

(χωρίς ΦΠΑ) της σύμβασης. Για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α της παρούσης, το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, να 

αποφασίσει την τελική ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, 

χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 

(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας, 

(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια. 

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

οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

1.  Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 

2. Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 

του Ν.4412/2016. 

3.  Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΤΑΠ/Τμήμα Γάλακτος, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

4.  Η οποία είναι εναλλακτική. 

5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016 και στην περίπτωση  ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά  μέλη,  καθώς 





 

 

 

 

και στην περίπτωση  οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. 

6. Η  οποία  είναι αόριστη,  ανεπίδεκτη  εκτίμησης,  υπό  αίρεση  ή  /  και δεν προκύπτει  με 

σαφήνεια  η προσφερόμενη τιμή. 

7. Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της προκήρυξης. 

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

προκήρυξης. 

9. Η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

10. Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού. 

11. Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα προσφερόμενα είδη. 

Ο Οργανισμός, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, προσφορά υποψήφιου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν 

λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 

τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα  

υποβάλλει  τέτοιας  φύσης  προτάσεις,  δεν  δικαιούται  σε  καμία  περίπτωση  να  διαμαρτυρηθεί  ή  

να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

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

περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό 

δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το 

κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 

παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής 

ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα 

λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του προσφορά 

και η παρούσα προκήρυξη, εφαρμοζόμενων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του 

Αστικού Κώδικα. 

4. Η  διάρκεια  της σχετικής  σύμβασης  θα  είναι  τρείς  (3)  μήνες  από  την  ημερομηνία  

υπογραφής της. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση για 

διάστημα δύο (2) επιπλέον μηνών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες του προγράμματος. 

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο 

πλαίσιο της προκήρυξης, του κανονισμού της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου δημοσίων συμβάσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΣ,ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ως χρόνος έναρξης της προμήθειας των ειδών εκλαμβάνεται η ημερομηνία έγγραφης ειδοποίησης 

του Αναδόχου για την έναρξη των εργασιών και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους θα είναι σε τρεις (3) 





 

 

 

 

μήνες μετά την ειδοποίηση, με μονομερές δικαίωμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παράτασης της 

σύμβασης για δύο (2) επιπλέον μήνες. 

Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει και να διεκπεραιώσει το σύνολο των υπό ανάθεση ειδών στις 

κατά τόπους κτιριακές εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων) του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στον Κατσικά Ιωαννίνων (Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, 

Ιωάννινα), σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Επισημαίνεται πως: 

Ο Ανάδοχος με την ειδοποίηση έναρξης της προμήθειας των ειδών θα να είναι σε θέση να αναλάβει 

άμεσα την υλοποίηση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να περιορίσει το εύρος των 

εργασιών. Σε περίπτωση που δεν υλοποιείται προσηκόντως η προμήθεια και εφόσον δεν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε 

αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου 

αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την 

απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση-παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή 

Παραλαβών, όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. 2300/36462/12-07-2021 (ΑΔΑ: ΡΔΙΞΟΞ3Μ-Υ5Ο), 

Απόφαση της Διευθύντριας του ΙΤΑΠ. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από 

τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής, συντάσσει 

πρωτόκολλο απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και  την κοινοποιεί στον  Ανάδοχο.  Η  

Αναθέτουσα  Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και 

αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της εκάστοτε δεδουλευμένης αμοιβής θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και μετά το 

πέρας του συνόλου των ειδών της προμήθειας που προβλέπεται στη σύμβαση και θα καταβάλλεται 

στον ανάδοχο από το Τμήμα Γάλακτος, μετά την υποβολή του τιμολογίου, το οποίο θα συνοδεύεται 

με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) πρακτικό της επιτροπής παραλαβών ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, 

β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο και 

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν και θα περιλαμβάνονται στην 

προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 





 

 

 

 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων  β΄  και  γ΄  της  παρ.  1  

του  άρθρου  14  του  ν.  4364/2016  (Α΄13),  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου  χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 

ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται κατ’ επιλογή των 

οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Η εγγύηση για να δίνει αποδεκτή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και 

τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η 

εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  ο  δε  εκδότης  παραιτείται  του  δικαιώματος  της  

διαιρέσεως  και της διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης  αυτής,  το  ποσό  της  

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 

υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 

τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος Α της παρούσας και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 

72 του ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Για  την  υπογραφή  της  σύμβασης  απαιτείται  η  παροχή  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  της  αναθέτουσας  αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Η   εγγύηση   καλής   εκτέλεσης   καταπίπτει   σε   περίπτωση   παράβασης   των   όρων   της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει 

να είναι μεγαλύτερος κατά τρείς (3) μήνες τουλάχιστον από το χρόνο λήξης της σύμβασης. 





 

 

 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 

εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο   ανάδοχος   οφείλει   να   τηρεί   τις   υποχρεώσεις   στους   τομείς   του   περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. 

• Ο Ανάδοχος σε περίπτωση υπεργολαβίας θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα 

της σύμβασης  που  προτίθεται να αναθέσει υπό  μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 

τους υπεργολάβους που προτείνει. Μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την 

έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 

σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν 

λόγω έργα και υπηρεσίες. Οι αναθέτουσα αρχή μπορεί, να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του νόμου 4412/2016. Σε 

καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 

Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

• Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της προκήρυξης ή 

της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και 

αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, 

αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης. 

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

Ένωση / Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής  ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

• Σε  περίπτωση  λύσης,  πτώχευσης,  ή  θέσης  σε  καθεστώς  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 





 

 

 

 

Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του  αρμοδίου  

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

καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 

σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 

εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 

σύμβασης. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

τα αρμόδια όργανα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της συμβατικής υπηρεσίας. 

• Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 

αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των 

ανωτέρω γεγονότων. 

• Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν 

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς για τις τυχόν παρεπόμενες 

υποχρεώσεις. 

• Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και του Οργανισμού 

και η παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 

τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΤΑΠ / Τμήμα Γάλακτος, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 127 του ν. 4412/2016). Για την άσκηση ένστασης 

κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία 

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

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΤΑΠ / Τμήμα Γάλακτος, που 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ίδιου νόμου, εντός προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  

παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της ένστασης, η καταβολή 

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

της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αρμόδιο διοικητικό όργανο. 
 
 





 

 

ΤΜΗΜΑ Β  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια Οργάνων και Εξοπλισμού» που 

συνίσταται από τα είδη που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. Προσφορές για μεμονωμένα 

είδη δεν θα γίνονται δεκτές. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των 

ειδών που αναφέρονται σε κάθε τμήμα και για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. Μπορούν να 

υποβληθούν προσφορές για ένα ή και για τα δύο τμήματα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 

διαγωνισμού (καθαρή αξία) ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00  ευρώ πλέον Φ.Π.Α 24%. Η τιμή 

προϋπολογισμού (Π/Υ) του παρακάτω πίνακα, συνιστά το ανώτατο όριο για την υποβολή 

προσφορών. Προσφορές που υπερβαίνουν την τιμή αυτή θα απορρίπτονται. Επίσης, 

συμπληρώνεται/ονται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ για κάθε είδος ο/οι παρακάτω πίνακας/ες (ΤΜΗΜΑ 1, 

ΤΜΗΜΑ 2) και επισυνάπτεται/ονται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 

 

 
 

Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Π/Υ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ (€) 

Π/Υ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

1 1.1 Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με μικροπλακίδια (1 τεμ.) 
(38433000-9, FG11-2) 

43.000,00 53.320,00 

2 

2.1 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και μοριακών 
αναλύσεων – Εργαστηριακή συσκευή λυοφιλοποίησης (1 τεμ.) (39300000-
5, RA02-2, FG11-2) 

17.000,00 21.080,00 

2.2 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και μοριακών 
αναλύσεων – Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού (1 τεμ.) (39300000-
5, RD04-1, RA09-3, RA02-2, FG11-2) 

2.3 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και μοριακών 
αναλύσεων – Καταψύκτης -80oC (1 τεμ.) (39300000-5, RA09-3, RA02-2, 
FG11-2) 

2.4 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και μοριακών 
αναλύσεων – Παγομηχανή (1 τεμ.) (39300000-5, RA09-3, RA02-2, FG11-2) 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 74.400,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΠΛΑΚΙΔΙΑ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 43.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 53.320,00€) 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Φασματοφωτόμετρο μικροπλακών και κυψελίδων (ΦΜΚ) ΝΑΙ   

2 ΦΜΚ: Να είναι συμβατό με μικροπλάκες  6, 12, 24, 48, 96 έως και 384 θέσεων  ΝΑΙ   

3 ΦΜΚ: Δυνατότητα αναβάθμισης για ταυτόχρονη μέτρηση έως και 16 ή/και 48 
δειγμάτων όγκου της τάξης των 2 μL (π.χ. για απευθείας μέτρηση της ποιότητας 
και ποσότητας των νουκλεϊκών οξέων) 

ΝΑΙ   

4 ΦΜΚ: Να φέρει ανεξάρτητη θύρα για υποδοχή τυπικής κυψελίδας οπτικής 
διαδρομής  10mm,  η οποία μπορεί να τοποθετηθεί κάθετα σαν κλασικό 
φασματοφωτόμετρο 

ΝΑΙ   

5 ΦΜΚ: Να διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής με εγκατεστημένο λογισμικό το 
οποίο διαθέτει προκαθορισμένα πρωτόκολλα αλλά και γρήγορη δημιουργία 
νέων 

ΝΑΙ   

6 ΦΜΚ: Να συνοδεύεται επιπλέον από λογισμικό ελέγχου λειτουργίας και 
επεξεργασίας δεδομένων το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε Η/Υ σε 
περιβάλλον Windows 

ΝΑΙ   

7 ΦΜΚ: Να έχει δυνατότητα ανακίνησης τουλάχιστον με 3 διαφορετικούς τρόπους: 
γραμμική, τροχιακή (orbital) και διπλά τροχιακή (double-orbital) 

ΝΑΙ   

8 ΦΜΚ: Να διαθέτει μονοχρωμάτορα για μετρήσεις απορρόφησης παρέχοντας 
ελεύθερη επιλογή του μήκους κύματος στην περιοχή από 200 έως 999 nm με 
βήμα 1 nm 

ΝΑΙ   

9 ΦΜΚ: Να έχει εύρος ζώνης στο μονοχρωμάτορα ίσο ή καλύτερο από 2,9nm ΝΑΙ   

10 ΦΜΚ: Να έχει πηγή φωτός Xenon flash, ισοδύναμο ή καλύτερο ΝΑΙ   

11 ΦΜΚ: Να διαθέτει σύστημα με φωτοδίοδο ως ανιχνευτή, ισοδύναμο ή καλύτερο ΝΑΙ   

12 ΦΜΚ: Να έχει δυναμικό εύρος μέτρησης οπτικής πυκνότητας τουλάχιστον 0- 4,0 
OD, με ανάλυση τουλάχιστον 0,0001 OD 

ΝΑΙ   

13 ΦΜΚ: Να έχει ακρίβεια & γραμμικότητα μέτρησης οπτικής πυκνότητας OD 
καλύτερη ή ίση με ±1% ± 0,010 στο εύρος 0 έως  2,0 OD και ±3% ± 0,010  στο 
εύρος 2 ως 2,5 OD 

ΝΑΙ   

14 ΦΜΚ: Να έχει  επαναληψιμότητα οπτικής πυκνότητας καλύτερη ή ίση με ±1% ± 
0,005 στο εύρος 0 έως  2,0 OD και ±3% ± 0,005  στο εύρος 2 ως 2,5 OD 

ΝΑΙ   

15 ΦΜΚ: Να έχει ακρίβεια μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ±2nm ΝΑΙ   

16 ΦΜΚ: Να έχει επαναληψιμότητα μήκους κύματος ίση ή καλύτερη από ±0,2nm ΝΑΙ   

17 ΦΜΚ: Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης διόρθωσης της οπτικής διαδρομής για 
άμεση ποσοτικοποίηση 

ΝΑΙ   

18 ΦΜΚ: Να έχει stray light ίσο ή καλύτερο από 0,03% στα 230nm ΝΑΙ   





 

 

19 ΦΜΚ: Να δίνεται η δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον των εξής read modes: 
ανάγνωση τελικού σημείου (endpoint), κινητικών μελετών,  φασματική σάρωση 
και σάρωση σε όλο το βοθρίο (spectral scanning & well area scanning) 

ΝΑΙ   

20 ΦΜΚ: Nα έχει δυνατότητα επώασης τουλάχιστον έως τους 65οC μέσω ενός 
συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας τουλάχιστον 4 ζωνών. Δηλαδή, ο θάλαμος 
ανάγνωσης θα πρέπει να φέρει τουλάχιστον 4 θερμαντικές πλάκες (2 πάνω και 2 
κάτω) που θα εξασφαλίζουν υψηλής ομοιομορφίας θερμοστάτηση σε όλα τα 
σημεία της μικροπλάκας 

ΝΑΙ   

21  ΦΜΚ: Η μεταβολή της θερμοκρασίας, έπειτα από τη ρύθμισή της να μην 
υπερβαίνει την τάξη των ± 0,2oC σε μια άριστη τιμή ανάπτυξης των 
μικροοργανισμών (π.χ. στους 37oC). Η όλη λειτουργία επώασης θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική σε μεγάλης διάρκειας κινητικές μελέτες όπου η 
μικροπλάκα πρέπει να διατηρηθεί μέσα στο θάλαμο ανάγνωσης υπό σταθερή 
θερμοκρασία 

ΝΑΙ   

22  ΦΜΚ: Να έχει τη δυνατότητα ελέγχου συμπύκνωσης (condensation control) για  
ελαχιστοποίηση της εξάτμισης και συμπύκνωσης ύδατος που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό σε εφαρμογές που απαιτούν οι πλάκες να φέρουν κάλυμμα κατά την 
ανάγνωση (π.χ. μετρήσεις σε κυτταροκαλλιέργειες) 

ΝΑΙ   

23  ΦΜΚ: Να διαθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή για την 
εκτύπωση των αποτελεσμάτων 

ΝΑΙ   

24  ΦΜΚ: Να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με ρομποτικό αυτόματο σύστημα 
επώασης και τροφοδοσίας 8 έως και 50 μικροπλακών (6, 12, 24, 48, 96, 384 
κυψελίδων) από και προς το όργανο, όπως περιγράφεται παρακάτω 

ΝΑΙ   

25  Ρομποτικό αυτόματο σύστημα επώασης και τροφοδοσίας 8 μικροπλακών (ΡΑΣ) ΝΑΙ   

26  ΡΑΣ: Να έχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης μικροπλακών κλειστών (με το 
καπάκι) όπως και την ικανότητα αυτόματης αφαίρεσης και επανατοποθέτησης 
του καπακιού 

ΝΑΙ   

27  ΡΑΣ: Κάθε θέση επώασης να είναι συμβατή  με ένα περιέκτη (vessel) ο οποίος 
μπορεί να είναι α) μικροπλάκες  6, 12, 24, 48, 96 έως και 384 θέσεων (με ή χωρίς 
καπάκι), β) τρυβλίο κυτταροκαλλιέργειας και γ) φλάσκα Τ25  

ΝΑΙ   

28  ΡΑΣ: Να διαθέτει φίλτρο τύπου HEPA ΝΑΙ   

29  ΡΑΣ: Να φέρει ρομποτικό βραχίονα ο οποίος θα μετακινεί την εκάστοτε πλάκα 
προς και από τον επωαστήρα και προς και από το φασματοφωτόμετρο με το 
οποίο είναι συνδεδεμένο. Παράλληλα η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του 
καπακιού της πλάκας να γίνεται αυτοματοποιημένα 

ΝΑΙ   

30  ΡΑΣ: Να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον δύο συσκευές για πιθανή 
επέκταση (π.χ. φασματοφωτόμετρο και συσκευή πλύσης/διανομής) 

ΝΑΙ   

31  ΡΑΣ: Να έχει δυνατότητα επώασης και ελέγχου της θερμοκρασίας τουλάχιστον 
έως τους 45οC με ανάλυση 0,1oC ενώ η ομοιομορφία της θερμοκρασίας να είναι 
τουλάχιστον ± 0,5οC σε μια άριστη τιμή ανάπτυξης των μικροοργανισμών (π.χ. 
στους 37oC) 

ΝΑΙ   

32  ΡΑΣ: Να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη μακράς διάρκειας αδιάκοπη 
λειτουργία του συστήματος για έως και 2 εβδομάδες χωρίς να απαιτείται 
παρεμβολή του χρήστη 

ΝΑΙ   





 

 

33  ΡΑΣ: Να συνοδεύεται από λογισμικό τον έλεγχο και προγραμματισμό της 
συσκευής και της διεπαφής αυτής με τις υπόλοιπες συνδεδεμένες  συσκευές. 
Μέσω του εν λόγω λογισμικού να μπορεί να γίνει έλεγχος, παρακολούθηση και 
καταγραφή της θερμοκρασίας. Επίσης το λογισμικό θα πρέπει να επιτρέπει την 
ενημέρωση του χρήστη (μέσω e-mail ή μηνύματος) για γεγονότα ή/και πιθανά 
σφάλματα που τυχόν παρουσιαστούν στο σύστημα κατά τη διάρκεια μίας 
πειραματικής διαδικασίας λόγω της λειτουργίας της συσκευής για μεγάλο χρονικό 
διάστημα 

ΝΑΙ   

34  ΡΑΣ: Να διαθέτει εξωτερικό υπολογιστή με οθόνη με εγκαταστημένο το 
απαραίτητο λογισμικό 

ΝΑΙ   

35  Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης έτοιμων προς χρήση (προγεμισμένα 
με το κατάλληλο υπόστρωμα) μικροπλακιδίων ταυτοποίησης μικροοργανισμών 
(GRAM-positive, GRAM-negative και αναερόβιων μικροοργανισμών) 

ΝΑΙ   

36 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

37 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς τους 
που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

38 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και ανταλλακτικά) 
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική παραλαβή 

ΝΑΙ   

39 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

40 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   

 





 

 

ΤΜΗΜΑ 2: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΜΕ ΦΠΑ 21.080,00€) 

 

Είδος 2.1: Εργαστηριακή συσκευή λυοφιλοποίησης 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να είναι κατάλληλη για λυοφιλοποίηση δειγμάτων μικροοργανισμών, με τις 
ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:  

• χωρητικότητα συμπυκνωτή 2.5kg πάγου,  

• απόδοση 2 kg / 24 h και  

• θερμοκρασία συμπυκνωτή -55°C 

ΝΑΙ   

2 Να λειτουργεί με χρήση φυσικών, φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών 
μέσων με τιμή GWP (Global Warming Potential - Δυναμικό υπερθέρμανσης του 
πλανήτη) 1 έως 6 (π.χ. αιθυλένιο, προπάνιο, προπένιο). Να παρέχεται εγγύηση 
ότι αυτά θα παρέχονται από τον κατασκευαστή για τα επόμενα 10 χρόνια 

ΝΑΙ   

3 Ο θάλαμος συμπύκνωσης, η σπείρα του συμπυκνωτή και οι βαλβίδες 
εξαερισμού και αποστράγγισης να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
χάλυβα 316L / 1.4404, ισοδύναμο ή καλύτερο 

ΝΑΙ   

4  Να διαθέτει αισθητήρα κενού ΝΑΙ   

5 Η συσκευή να διαθέτει ενσωματωμένη μικρο-βαλβίδα εξαερισμού από όπου 
θα είναι δυνατή και η σύνδεση αδρανών αερίων (π.χ. άζωτο, αργόν, ήλιο) 

ΝΑΙ   

6  Να διαθέτει λειτουργία απόψυξης με ζεστό αέριο με δυνατότητα ρύθμισης των 
συνθηκών απόψυξης ανάλογα με τις ανάγκες των εφαρμογών κατ’ ελάχιστο ως 
εξής: χρόνος – από 1min έως 200h – και θερμοκρασία – από 10 έως 60οC  

ΝΑΙ   

7  Η σπείρα του συμπυκνωτή θα βρίσκεται στο κάτω μέρος του θαλάμου 
συμπύκνωσης για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη απόδοση 

ΝΑΙ   

8  Να συνοδεύεται από αντλία κενού με απόδοση τουλάχιστον 2.3 m3 / h και 
τελικό κενό τουλάχιστον 2 x 10-3 mbar 

ΝΑΙ   

9  Να συνοδεύεται από κλωβό κατασκευασμένο από ακρυλικό υλικό που να φέρει 
τουλάχιστον έξι (6) συνδέσεις για φιάλες λυοφιλοποίησης με φαρδύ λαιμό ή 
φιάλες με εσμυρισμένο στόμιο 29/32 στρογγυλού πυθμένα. Η σύνδεση για τις 
φιάλες να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κι όχι από γυαλί 

ΝΑΙ   

10  Εντός του κλωβού να υπάρχουν τουλάχιστον τρία (3) ράφια. Να είναι 
κατασκευασμένα από αλουμίνιο με απόσταση τουλάχιστον 80mm μεταξύ τους. 
Να στηρίζονται επί κατάλληλης πλάκας που θα τοποθετείται στο άνοιγμα του 
θαλάμου συμπύκνωσης. Η πλάκα αυτή να έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) 
μεγάλες οπές ώστε να μην παρεμποδίζεται η  ροή ατμών μεταξύ θαλάμου 
συμπύκνωσης και κλωβού 

ΝΑΙ   





 

 

11  Η λειτουργία της συσκευής να ελέγχεται από ενσωματωμένη μονάδα 
προγραμματισμού με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Να διαθέτει μενού περιήγησης 

• Να φέρει οθόνη και πλήκτρα περιήγησης  

• Να εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος (διάρκεια ολόκληρης της 
διαδικασίας λυοφιλοποίησης) 

• Να εμφανίζεται η διάρκεια του σταδίου λυοφιλοποίησης (διάρκεια 
τρέχοντος σταδίου και διάρκεια που έχει οριστεί από χρήστη) 

• Να εμφανίζεται η θερμοκρασία του συμπυκνωτή 

• Να εμφανίζεται η τιμή του κενού εντός του θαλάμου συμπύκνωσης 
(τρέχουσα τιμή και τιμή ορισμού από χρήστη) 

• Να εμφανίζεται η μετατροπή της τιμής κενού σε τιμή θερμοκρασίας με 
βάση την καμπύλη τάσης ατμών για πάγο και νερό 

NAI   

12 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

13 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

14 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

15 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

16 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   

 





 

 

Είδος 2.2: Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου νερού 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να είναι κατάλληλη για παραγωγή υπερκάθαρου νερού, τύπου Ι και τύπου ΙΙ 
για τις ανάγκες χημικού, μικροβιολογικού και μοριακού εργαστηρίου, όπως 
ιοντική χρωματογραφία (IC), HPLC, LC/MS, GC/ MS, TOC, φωτομετρία, AAS, ICP/ 
MS, ηλεκτροφόρηση, DNA sequencing, PCR κλπ 

ΝΑΙ   

2 Να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα συστατικά προεπεξεργασίας για 
άμεση σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης 

ΝΑΙ   

3  Να διαθέτει εύκαμπτο διανομέα για ευκολία στη χρήση ΝΑΙ   

4  Να διαθέτει οθόνη και πληκτρολόγιο με τις ακόλουθες ελάχιστες ενδείξεις: 

• Ένδειξη του περιεχομένου νερού τύπου ΙΙ εντός της δεξαμενής σε 
ποσοστό ή άλλο 

• Ένδειξη της αγωγιμότητας και της θερμοκρασίας του παραγόμενου 
νερού τύπου Ι 

• Ένδειξη της λειτουργίας της λυχνίας UV 

• Ξεχωριστές ενδείξεις LED σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων 
αγωγιμότητας και θερμοκρασίας 

ΝΑΙ   

5 Να διαθέτει δεξαμενή συλλογής καθαρού νερού τύπου ΙΙ, χωρητικότητας 
τουλάχιστον 10 λίτρων. Να υπάρχει έξοδος για τη διάθεση του νερού 

ΝΑΙ   

6  Η αντικατάσταση των φίλτρων να είναι απλή. Να δοθούν στοιχεία περί του 
κόστους και της συχνότητας αλλαγής 

ΝΑΙ   

7  Να φέρει αισθητήρα διαρροής ΝΑΙ   

8  Χαρακτηριστικά ποιότητας παραγόμενου νερού τύπο ΙΙ κατ’ ελάχιστο: 

• Αγωγιμότητα 0,067-1μS/cm στους 25oC, αντίσταση 10-15 MOhm/cm 
στους 25oC 

• Απομάκρυνση μικροβίων 99% 

• Παροχή νερού 6lt/h 

ΝΑΙ   

9  Η μονάδα παραγωγής υπερκάθαρου νερού να καλύπτει κατ’ ελάχιστο: 

• Να πληροί τις απαιτήσεις διεθνών οδηγιών 

• Να παράγει τουλάχιστον έως 1,6L/min νερό τύπου Ι με τα ακόλουθα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά: 

• Αγωγιμότητα 0,055μS/cm στους 25oC, αντίσταση 18,2 MOhm/cm 
στους 25oC 

• Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC): 1 – 5ppb 

• Σωματίδια > 0,2μm (1/ml): < 1 

• Βακτήρια: < 1 CFU/ml  

• Πυρετογόνα: < 0,001 Eu/ml 

NAI   

10  Να συμπεριλαμβάνονται φίλτρα και λοιπά ανταλλακτικά για δύο χρόνια 
λειτουργίας 

ΝΑΙ   





 

 

11 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

12 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

13 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

14 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

15 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   

 





 

 

Είδος 2.3: Καταψύκτης -80oC 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να έχει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας -40 έως -86οC ή καλύτερο ΝΑΙ   

2 Να μπορεί να φτάσει τους -80οC σε λιγότερο από 1,5 h ΝΑΙ   

3  Nα έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 70L ΝΑΙ   

4  Να έχει χαμηλή κατανάλωση έως 5,5 KWH/24h ΝΑΙ   

5 Να είναι 100% HCFC/CFC free ΝΑΙ   

6  Να διαθέτει μόνωση τη τάξης των 80mm ή καλύτερη ΝΑΙ   

7  Να έχει εφεδρική μπαταρία για συναγερμό διάρκειας τουλάχιστον 72 ωρών, 
loggings και οθόνη θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 

ΝΑΙ   

8  Να διαθέτει οθόνη-alarm με κείμενο παρέχοντας οπτική αλλά και ακουστική 
ένδειξη alarm. Κατ’ ελάχιστο η ένδειξη alarm να αναφέρεται: 

• σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,  

• ρυθμιζόμενο alarm υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας,  

• alarm σε περίπτωση ξεχασμένης ανοικτής πόρτας,  

• alarm χαμηλής μπαταρίας και  

• alarm σε περίπτωση σφάλματος του συμπιεστή 

ΝΑΙ   

9  Να έχει οθόνη με πλήκτρα για την απεικόνιση πληροφοριών, ελέγχου και 
ρύθμισης της συσκευής 

NAI   

10  Να έχει δυνατότητα προσθήκης συνθηματικού προστασίας για το άνοιγμα της 
μονάδας on/off 

ΝΑΙ   

11  Να δίνεται η δυνατότητα κλειδώματος με κλειδί ΝΑΙ   

12  Να διαθέτει συμπιεστή ΝΑΙ   

13  Να έχει μειωμένο επίπεδο θορύβου ≤ 50dBa για συνεχή λειτουργία ΝΑΙ   

14 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

15 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς 
τους που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

16 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και 
ανταλλακτικά) διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική 
παραλαβή 

ΝΑΙ   

17 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

18 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   

 





 

 

 

 

Είδος 2.4: Παγομηχανή 

 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Τεκμηρίωση / 
Παραπομπή 

1 Να είναι παγομηχανή παραγωγής πάγου μορφής νιφάδων κατάλληλων για χρήση 
σε χημικό, μικροβιολογικό και μοριακό εργαστήριο με ενσωματωμένη δεξαμενή 
και αέρια ψύξη 

ΝΑΙ   

2 Να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες HACCP ΝΑΙ   

3  Να έχει απόδοση > 110kg ανά 24 ώρες ΝΑΙ   

4  Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 15-20kg πάγου ΝΑΙ   

5 Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι ΝΑΙ   

6  Ο πάγος να παράγεται από κάθετο εξατμιστή ανοξείδωτου ατσάλι, στη συνέχεια 
μεταφέρεται με γρανάζι στην κεφαλή του κυλίνδρου, συμπιέζεται και σπάει στο 
επιθυμητό μέγεθος ή από άλλο ισοδύναμο ή καλύτερο σύστημα παραγωγής πάγου 

ΝΑΙ   

7  Να φέρει ψυκτικό τύπου R290 ή άλλο ισοδύναμο ΝΑΙ   

8  Να έχει χαμηλή κατανάλωση ΝΑΙ   

9  Να είναι κατάλληλη για απιονισμένο νερό NAI   

10  Να αποτελεί κλειστό σύστημα παρέχοντας τη βέλτιστη υγιεινή ΝΑΙ   

11 Το σύστημα και όλα τα επιμέρους τμήματά και εξαρτήματά του να είναι 
καινούργια και αμεταχείριστα. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα 
παρελκόμενα, μικροεξαρτήματα και εργαλεία για την εγκατάσταση και αρχική 
λειτουργία του συστήματος 

ΝΑΙ   

12 Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος να  είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 
9001 ή ISO 13485 ή άλλα ισοδύναμα πρότυπα για το πεδίο δραστηριότητάς τους 
που αφορά στην παρούσα προμήθεια 

ΝΑΙ   

13 Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρη εγγύηση (σε εργασία και ανταλλακτικά) 
διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την οριστική παραλαβή 

ΝΑΙ   

14 Η συσκευή να φέρει σήμανση CE και να πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ΝΑΙ   

15 Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί εντός 3 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης 

ΝΑΙ   

 





 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

1. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
(CPV: ………………) 

 του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

Στην Αθήνα, σήμερα στις ………………., ημέρα …………, μεταξύ αφενός: 

 
α.  του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου,  με  την  επωνυμία  Ελληνικός  Γεωργικός  Οργανισμός  –  
ΔΗΜΗΤΡΑ  (ΕΛΓΟ  -  ΔΗΜΗΤΡΑ)  – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος που 
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Κάτω Πατήσια με ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ 
Γαλατσίου, ο οποίος, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011, συστάθηκε με την αριθ. 188763/10-10-2011 Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων  (ΦΕΚ  2284Β’/13-10-
2011),  όπως  έχει τροποποιηθεί  και  ισχύει, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ, 
Καθηγητή Σέρκο Χαρουτουνιάν του Αρτίν, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2500/282463/05-11-2019 
Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ YOΔΔ 948/08-11-2019), και στο εξής 
θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου 
 

β. της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………………… . . , με Α.Φ.Μ. …………………… – Δ.Ο.Υ. 
…………………………….., η οποία εδρεύει στην ………………………., ΤΚ …………, …………………., …………… και 
εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού από ………………………………., με Αρ. 
Δελτίου Ταυτότητας ……………………., σύμφωνα με το αρ. πρωτ. …………………………………. αναλυτικό 
πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ ………………….., καλούμενης στο εξής για συντομία «Ανάδοχος»: 
 

Σε συνέχεια του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με αριθμ. πρωτ. 
2301-36464/12-07-2021, κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την ………………….. απόφαση κατακύρωσης, η 
οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν με την ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,  ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  την  υλοποίηση  του  
έργου: 
«Προμήθεια Οργάνων και Λοιπού Εξοπλισμού» του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα 
Γάλακτος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 
 

 
1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, αναλαμβάνει να προμηθεύσει το Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων (ΤΓΙ) με 
……………………………………………………………….. (Τμήμα …………) όπως περιγράφεται στην τεχνική και οικονομική 
προσφορά του, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα 
μέρη.  
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει (ποσότητα …………. από κάθε είδος): 
α. …………………………………………………………………………………………………………… 
β. …………………………………………………………………………………. 
γ. …………………………………………………………………………………………………………… 





 

 

 

 

 

 
Επίσης αναλαμβάνει: 
α.  Υποστήριξη δοκιμαστικής λειτουργίας του εξοπλισμού  
β.  Εκπαίδευση του προσωπικού του ΤΓΙ  
γ.  Εξασφάλιση ανταλλακτικών 
δ. Συντήρηση του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 
 

Τόσο  το  αντικείμενο  του  έργου  όσο  και  οι  παραπάνω  υπηρεσίες  περιγράφονται  αναλυτικά  στη 
διακήρυξη του Διαγωνισμού. 
 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στο ΤΜΗΜΑ Β – 
ΕΙΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ της διακήρυξης. 
 
 

2. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας 
Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. 
 
3. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 3 μηνών, χωρίς δικαίωμα παράτασης. Ο 
συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών της προμήθειας μπορεί να παρατείνεται εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Η σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. Η 
σύμβαση δύναται να τροποποιείται μόνο εγγράφως και εφόσον συμφωνήσουν, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. Συμπληρωματικά  εφαρμόζονται  τα  προβλεπόμενα  στην  Διακήρυξη,  στον  
Κανονισμό  Προμηθειών  της Αναθέτουσας Αρχής και στην Προσφορά του Αναδόχου. 
 

 
4. ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ορίζεται και συμφωνείται στο ποσό των ……………………………. (…………….€)  
πλέον ΦΠΑ 24%  ……………………………………………… (……………………….€), συνολικού ποσού  
……………………………………………. (…………………………€). Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 
100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. 
 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή: 
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου. 
β) Παραστατικό του αναδόχου (τιμολόγιο πρωτότυπο επί πιστώσει). 
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το παραστατικό δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας όπου θα αναγράφεται: «για είσπραξη χρημάτων από φορείς 
Πλην της Κεντρικής Κυβέρνησης». 
ε) Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας όπου θα αναγράφεται: «για είσπραξη χρημάτων ή 
εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο». 





 

 

 

 

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική 
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε έξοδα, φόρτωσης, μεταφοράς κ.λπ., τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το 
συνολικό αυτό τίμημα παραμένει σταθερό και αμετάβλητο καθ' όλη τη συμφωνημένη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης.  
Το ανωτέρω ποσό υπόκειται:  
α) παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% (υπολογίζεται  επί  της  καθαρής  αξίας  της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης) όπως προβλέπεται από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, για την 
προμήθεια στο πλαίσιο της παρούσης που θα παρέχει ο Ανάδοχος, 
β) σε κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (υπολογίζεται επί 
της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης), 
γ) σε κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ  (ΚΥΑ  
1191/2017,  ΦΕΚ  969/Β/22-3-2017  (υπολογίζεται  επί  της  καθαρής  αξίας  της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης). 

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

Ειδικών Φορολογιών επί των κρατήσεων 0,07%, 0,02% και 0,06% διενεργούνται και κρατήσεις τέλους 

χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 
 
5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από  την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται 
υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την οικεία Διακήρυξη. 
 

 
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η Επιτροπή Παραλαβής Έργου κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016 έχει οριστεί με την αριθμ. 14 Απόφαση της 
6ης/13-04-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: 9Μ1ΜΟΞ3Μ-40Ε) και είναι το αρμόδιο 
όργανο για την παραλαβή των προϊόντων του Έργου εντός των χρονικών διαστημάτων, όπως αυτά ορίζονται 
από την οικεία Διακήρυξη. Η εν λόγω Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας 
υλοποίησης και οριστικής παραλαβής του  παρόντος Έργου. 
 
7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Σε περίπτωση 
καταγγελίας της σύμβασης (Άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης), η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 
ρήτρα υποκατάστασης). 
 
8. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
1. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους 
που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο 





 

 

 

 

 

συνεργάτη/υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες/υπεργολάβους με σκοπό την 
πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

2. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 
 

 
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της πορείας υλοποίησης του έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε αυτήν. 
 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή  και  
γενικότερα  κάθε  στοιχείο  που  έχει  στην  κατοχή  της  και  που  κατά  την  κρίση  της σχετίζεται με την 
εκτέλεση του Έργου. 
 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε όλους τους χώρους που θα 
λειτουργεί ο εξοπλισμός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που προβλέπεται τέτοια 
δυνατότητα σε επιμέρους άρθρα της σύμβασης  και εκτός εργάσιμων ημερών και ωρών. 
 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού  του  αναδόχου  και  των  Υπεργολάβων του,  ιδίως  δε  ενημερώνει  εγγράφως  τον  Ανάδοχο 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο. 
 

 
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται, δε, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την 
εκτέλεση του Έργου. 
 

2.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάσταση της. 
 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε 
και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
τα στελέχη της Αναθέτουσας αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυόμενων από αυτήν προσώπων. Σε 
αντίθετη  περίπτωση,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  ζητήσει  την  αντικατάσταση  συνεργάτη  του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας 
και προσόντων. 
 

4. Σε περίπτωση που συνεργάτες του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία μαζί του, 
ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρηση τους, 
θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες, με άλλους αντίστοιχης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 
 





 

 

 

 

 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

6. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της  
Προσφοράς  του,  έχει  υποχρέωση  να  αποζημιώσει  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  για  κάθε  θετική  και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 
 

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά αυτά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 
 

9.  Ο  Ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  για  την  καταστροφή  ή  φθορά  του  εξοπλισμού  μέχρι  την παραλαβή 
του. 
 
 

11. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………. 
εγγυητική  επιστολή  του/της  …………………………..  ποσού  …………………………. (…………………..€) (5%  της  
συνολικής συμβατικής  αξίας,  μη  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ),  η  οποία  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  
μετά  την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και την οριστική βεβαίωση εκτέλεσης του 
συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών της υπό ανάθεση σύμβασης και αφού έχει εκκαθαριστεί το σύνολο 
των απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την 
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 
παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα πέντε ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 
κατάπτωση. 
 

Β.  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Για την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια οργάνων όπως ορίζονται στη σύμβαση ο ανάδοχος προσκόμισε 
εγγυήσεις καλής λειτουργίας για  τα  είδη του τμήματος ………… ή των τμημάτων ………………. 
 

 
12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση  κάθε τέτοιας βλάβης ή 
ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου από τον Ανάδοχο ή 
τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού. 
 





 

 

 

 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι 
κάνουν το ίδιο. 
 
13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
1.  Ο  Ανάδοχος  αποζημιώνει  πλήρως  την  Αναθέτουσα  Αρχή για κάθε  ζημία  που  ενδεχομένως 
προκληθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 
την υλοποίηση του έργου. 
 

2. Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε 
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
 
14. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης στις κατά τόπους κτιριακές εγκαταστάσεις (Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, 
Κατσικάς, Ιωάννινα) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος του ΕΛΓΟ – 
ΔΗΜΗΤΡΑ σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη 
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 
τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 
 

 
16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
 

2. Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 





 

 

 

 

 

Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τότε που 
συνέβησαν προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 

 
17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν  θα  
προκύψει  στις  μεταξύ  τους  σχέσεις  κατά  τη  διάρκεια  της  ισχύος  της  σύμβασης  που  θα υπογραφεί. 
 

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα από τα 
δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το ελληνικό. 

 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους 
σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, παίρνει ένα (1) ο Ανάδοχος και δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή. 
 

 
                                                
 
 

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ                                                         ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
                                                                                                          
 
 
 

                  ΚΑΘ. ΣΕΡΚΟΣ Α. ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ                            …………………………………… 
                                  Πρόεδρος Δ.Σ.                                                          ………………………………………………. 

                  
                                           

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
 
 
 
                                      Δρ  Μάριος Ματαράγκας 
                                             Κύριος Ερευνητής 

 
 





 

 

 

 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ονομασία Τράπεζας.................................. Κατάστημα......................................Ημερομηνία Έκδοσης................ 

Προς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος - Ελληνικός Γεωργικός 

Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ 
 

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα 
 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ KAΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΑΡ...............…. Ευρώ........………….. 

 

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
 

Σε  περίπτωση  μεμονωμένης  εταιρίας: της Εταιρίας ……………………………..……… με ΑΦΜ …………  

 

Οδός ………………………..…. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……… 

 

ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  : των 

Εταιριών 
α) ……………………..………… ΑΦΜ……..….….. οδός ……………… αριθμός ………. Τ.Κ. ……..……..  

β) ……………………..………… ΑΦΜ……..….….. οδός ……………… αριθμός ………. Τ.Κ. ……..…….. 

γ) ……………………..………… ΑΦΜ……..….….. οδός ……………… αριθμός ………. Τ.Κ. ……..…….. 

 

μελών της Ένωσης, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης,  

 

ποσού ευρώ ……………………........................................, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 

........................................... που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της …………………………………. με αντικείμενο  

…….…………………………………………………………………………………...…..…… συνολικής αξίας  

…………………….…………........, σύμφωνα με τη με αριθμό .............................................. διακήρυξή σας. 
 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
 

 





 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 2301/36464/12-07-2021 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την   

σύναψη   σύμβασης με  αντικείμενο προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού στο πλαίσιο της 

Πράξης «Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας 

σε μικρά μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος 

και των τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών 

μεθόδων». 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΤΑΠ/Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 
 

Προδιαγραφή 

 

Απαίτηση 

 

Απάντηση 

Παραπομπή 

τεκμηρίωσης 

Η επιχείρηση έχει δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού με 

υποβολή του σχετικού εγγράφου τεκμηρίωσης 

ΝΑΙ   

Σήμανση CE. Πιστοποιητικά κατά ISO 9001 ή ISO 13485 ή κατά άλλα ισοδύναμα 

διεθνή πρότυπα 

ΝΑΙ   

Έχει εμπειρία από ανάλογα έργα (προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού), η οποία 

τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή ηλεκτρονική μέσω gov.gr Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/86 καλής εκτέλεσης/ολοκλήρωσης αναφέροντας τους φορείς 

στους οποίους υλοποιήθηκε το έργο ή τα έργα 

 

ΝΑΙ 
  

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, πλήρη, αμεταχείριστα, πρόσφατης και 

ανθεκτικής κατασκευής, υψηλής ποιότητας και σύγχρονης τεχνολογίας, σύμφωνα με 

τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών 

της Ερευνητικής Υποδομής (τεκμηρίωση με ηλεκτρονική μέσω gov.gr Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν.1599/86) 

 

 

ΝΑΙ 

  

Διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό  για  την υλοποίηση του έργου (τεκμηρίωση με 

κατάσταση προσωπικού ή ηλεκτρονική μέσω gov.gr Υπεύθυνη Δήλωση του 

Ν.1599/86 ή άλλο σχετικό έγγραφο). 

 

ΝΑΙ 
  

Διαθέτει την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης με γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε ένα 

από τα έτη 2018, 2019 και 2020 (ή 2017, 2018 και 2019 εάν δεν είναι προς το 

παρόν διαθέσιμος ο κύκλος εργασιών του έτους 2020) τουλάχιστον ίσο με το 

προϋπολογιζόμενο κόστος των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία υποβάλλουν 

προσφορά (τεκμηρίωση με κατάσταση ισολογισμού για κάθε έτος ή ηλεκτρονική 

μέσω gov.gr Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αναφέροντας το ύψος του κύκλου 

εργασιών για κάθε έτος) συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 

φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του 

 

 

ΝΑΙ 

  

Μεταφορά, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού ΝΑΙ   

Δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση χειριστών εξοπλισμού ΝΑΙ   

Προσφερόμενη εγγύηση εξοπλισμού (κατ’ ελάχιστο 1 έτος) ΝΑΙ   

Εξασφάλιση ανταλλακτικών (να αναφερθεί το χρονικό διάστημα) ΝΑΙ   

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
 





 

 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 2301/36464/12-07-2021 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη 

σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης 

«Ερευνητική Υποδομή «MilkQuality» στην Αγροδιατροφή: Έλεγχος της μαστίτιδας σε μικρά 

μηρυκαστικά γαλακτοπαραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και των 

τυροκομικών προϊόντων με εφαρμογή προχωρημένων μοριακών και στατιστικών μεθόδων». 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΤΑΠ/Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων 

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 

(ΜΕ ΦΠΑ) (€) 

1 1.1 Σύστημα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με μικροπλακίδια (1 
τεμ.) (38433000-9, FG11-2) 

  

2 

2.1 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και 
μοριακών αναλύσεων – Εργαστηριακή συσκευή 
λυοφιλοποίησης (1 τεμ.) (39300000-5, RA02-2, FG11-2) 

  

2.2 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και 
μοριακών αναλύσεων – Σύστημα παραγωγής υπερκάθαρου 
νερού (1 τεμ.) (39300000-5, RD04-1, RA09-3, RA02-2, FG11-2) 

2.3 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και 
μοριακών αναλύσεων – Καταψύκτης -80oC (1 τεμ.) (39300000-
5, RA09-3, RA02-2, FG11-2) 

2.4 Βοηθητικός εξοπλισμός μικροβιολογικών, χημικών και 
μοριακών αναλύσεων – Παγομηχανή (1 τεμ.) (39300000-5, 
RA09-3, RA02-2, FG11-2) 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 
 

Δηλώνω ως υποψήφιος ότι: 

1. έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 

2. η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επόμενη ημέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
 





 

 

 

 

3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΤΕΥΔ) 
 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν (υπογραφή και σφραγίδα) το παρακάτω 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) και να το υποβάλλουν με τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης  

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

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

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονομασία: [Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»]  

                     [Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων / Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [55143] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Ταχ. Κωδικός / Πόλη: [Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 11145, Αθήνα] 

                                                                      [Εθνικής Αντιστάσεως 3, 45221, Κατσικάς, Ιωάννινα] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ανδρομάχη Καραμέτση, Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων] 

- Τηλέφωνο: [2651094780] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [instgala@otenet.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [http://www.elgo.gr/index.php/el/] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

[Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού, CPV: 38430000-8] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΑΔΑΜ: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [2] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [2301/36464/12-07-2021] 

 

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

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 





 

 

 

 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 
[………] 





 

 

 

 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 

η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

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

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) [ ] Ναι  [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςvi; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

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

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 





 

 

 

 

 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

 

 

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

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

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 

 





 

 

 

 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[  ] Ναι  [  ] Όχι 

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

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

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

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

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

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 

θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

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

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

από τους οικονομικούς φορείς. 

 





 

 

 

 

 

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

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[  ]Ναι [  ]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 

ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  





 

 

 

 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 





 

 

 

 

 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 





 

 

 

 

 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[  ] Ναι [  ] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  

-[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 

γ.1) [ ] Ναι [ ] Όχι  

-[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 

 





 

 

 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 

να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 





 

 

 

 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα 

αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 

αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: [ ] Ναι [ ] Όχι 





 

 

 

 

 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
 

 





 

 

 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[ ] Ναι [ ] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 





 

 

 

 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

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

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

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

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

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 

Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

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

 

Α: Καταλληλότητα 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει 

τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες 

στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε 

αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [  ] Ναι [  ] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 





 

 

 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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

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

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών 

που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 

 

 

 





 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 





 

 

 

 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

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

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 

τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):  

[…...........] 
 

 

 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 

τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 

τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα 

μέτρα για την διασφάλιση της ποιότητας και τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 

ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα  





 

 

 

 

 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 

ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 

εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 





 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 

 





 

 

 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 

φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

 





 

 

 

 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 

τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

[ ] Ναι [ ] Όχιxlv 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]xlvi 
 





 

 

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

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

δηλώσεων. 

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

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν 

: 

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

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – 

«ΔΗΜΗΤΡΑ», προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της Προμήθειας Οργάνων 

και Εξοπλισμού της υπ’ αριθμ. 2301/36464/12-07-2021 προκήρυξης του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 

«ΔΗΜΗΤΡΑ». 

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή-σφραγίδα 

 

 

i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

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

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

στατιστικούς σκοπούς.  

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

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

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

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

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

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





 

 

 

 

 

 

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

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 





 

 

 

 

 

 

xvΌπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

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

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 

αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

 

 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxΟικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 





 

 

 

 

 

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

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 
τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 
ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

 

 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviiΠ.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την 
τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 





 

 

 

 

 

 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 
εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους 
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 
επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 
όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 
ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 
πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν 
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  




