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                                                                ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 
 

 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού  συνολικού προϋπολογισμού 
42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Συγκεκριμένα, (εργαστηριακός μικροεξοπλισμός, τεχνολογικός 
εξοπλισμός, Η/Υ, εξοπλισμός φαινοτυπικής απεικόνισης), για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Διάσωση, διατήρηση και 
αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» με  
ακρωνύμιο «GoCitrus» (Κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-01318, Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5072531 (Απόφαση ένταξης έργου 
με Α.Π. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 4574/29-09-2020 και ΑΔΑ: 6ΚΗΥ46ΜΤΛΡ-ΧΟΓ), στα πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ 2014-2020),  
συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης), το οποίο υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.).  
 

 

Κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
CPV: 38520000-6, 38430000-8, 30213100-6, 38434000-6, 38430000-8, 38433000-9, 38311100-9, 42931100-2, 

38436410-7, 38437000-7, 38434560-9 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ Ινστιτούτο 

Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.) 

Προϋπολογισμός 42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 

Διαδικασία Ανάθεσης 
Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του 

Ν.4412/2016 

Κριτήριο κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει 

τιμής) (θα πρέπει όμως να καλύπτονται οι 
προδιαγραφές/χαρακτηριστικά των ειδών που περιγράφονται 

στους πίνακες) 

Πρωτόκολλο Διαγωνισμού 1645/24197/12-05-2021 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής     24-05-2021 και ώρα 10:30 π.μ 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού  25-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας (αποπσφράγιση 
φακέλων) NUTS 

Ι.ΕΛ.Υ.Α., Λεωφόρος Καραμανλή 167, 73134, Χανιά  

Δημοσίευση διαγωνισμού 10 ημερολογιακές ημέρες 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΟΞ3Μ-Ω8Π
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.05.12 14:30:18
EEST
Reason:
Location: Athens
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                       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 1645/24197/12-05-2021 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ (ΙΕΛΥΑ) 
 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

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

άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια 
εξοπλισμού. Συγκεκριμένα: Ομάδα Α: Πολυμορφικό επαγγελματικό 3D Scanner (Σαρωτής) (CPV: 38520000-6,  

38430000-8) μέχρι του ποσού των 6.250,00 €, Ομάδα Β: Φορητός υπολογιστής (CPV: 30213100-6) μέχρι του ποσού των 

1.500 €, Ομάδα Γ: 1) Συσκευή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ευρείας χρήσεως (Αναλυτής υφής) (CPV: 38434000-6,  
38430000-8),μέχρι του ποσού των 12.000,00 €, 2) Φασματοφωτόμετρο ορατού & υπεριώδους φάσματος διπλής δέσμης  

(CPV: 38433000-9), μέχρι του ποσού των 7.000,00 €, Ομάδα Δ: 1) Αναλυτικός ζυγός τεσσάρων (4) ψηφίων (CPV: 
38311100-9) μέχρι του ποσού των 1.310,00 €, 2) Ψυχόμενη φυγόκεντρος με εξαρτήματα (CPV: 42931100-2) μέχρι του 

ποσού των 4.210,00 €, 3) Φορητός μετρητής ασκορβικού οξέος (CPV: 38430000-8), 4) Αναδευτήρας μαγνητικός 

θερμαινόμενος (CPV: 38436410-7) μέχρι του ποσού των 380,00 €, 5) εργαστηριακή πιπέτα (0,5-5 mL) (CPV: 38437000-7) 
μέχρι του ποσού των 190,00 €, Ομάδα Ε: Αυτόματος Τιτλοδότης  (CPV: 38434560-9), μέχρι του ποσού των 8.000,00 €, 

συνολικού προϋπολογισμού για όλες τις ομάδες 42.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά τα είδη 
περιγράφονται στο σώμα της προκήρυξης (ΤΜΗΜΑ Β).  

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς 

γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» (GoCitrus) στα πλαίσια της Δρασης  

«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014 - 2020), συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το οποίο υλοποιείται στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 
(Ι.ΕΛ.Υ.Α.), με Συντονιστή Έργου και Επιστημονικό Υπεύθυνο για το Ι.ΕΛ.Υ.Α τον Δρ Βασίλειο Ζιώγα-Ερευνητή Γ’. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της ομάδας, 

με την προϋπόθεση να εκπληρώνεται το σύνολο των απαιτήσεων/τεχνικών προδιαγραφών. Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Κάθε επιμέρους ομάδα της προσφοράς  
πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους 

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

αναφορά μόνο στην ομάδα ή ομάδες για τα οποία γίνεται προσφορά. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: (Ι.ΕΛ.Υ.Α), στη Λεωφόρο Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά, Κρήτη, τηλ. 2821083410,  
στη Γραμματεία. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 

Υποβολή προσφορών: μέχρι και ημέρα Δευτέρα, 24-05-2021 και ώρα 14:00 μ.μ 

Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα Τρίτη, 25-05-2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

Τόπος Διενέργειας: (ΙΕΛΥΑ), στη Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής  

ανά ομάδα 
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 Επωνυμία :Ελληνικός Γεωργικό Οργανισμός–ΔΗΜΗΤΡΑ/Ι.ΕΛ.Υ.Α. 

 Διεύθυνση : (Ι.ΕΛ.Υ.Α.), Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά 

 Τηλέφωνο:28210-83410 

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): sec.cha@elgo.iosv.gr 

 Ιστοσελίδα (website):www.elgo.gr 

 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Προκήρυξης παρέχονται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ /Ι.ΕΛ.Υ.Α. Γραμματεία,  

Λεωφόρος Καραμανλή 167, τηλέφωνο 28210 83410 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr. 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον Δρ Βασίλειο Ζιώγα, 

στο τηλέφωνο 210 8392205. 

 

ΤΜΗΜΑ Α, Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,Β,Γ,Δ: Υποδείγματα: Σχέδιο Σύμβασης, Οικονομική Προσφορά, Πίνακας Συμμόρφωσης,Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 
 
 

         Η Διευθύντρια του ΙΕΛΥΑ 

 
 

 

 

Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου 

Διευθύντρια Ερευνών 
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ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Αναθέτουσα Αρχή Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ 
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 

(Ι.ΕΛ.Υ.Α.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Καραμανλή 167 

Πόλη Χανιά, Κρήτη 

Ταχυδρομικός Κωδικός Τ.Κ. 73 134 

Τηλέφωνο 28210 83410 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο sec.cha@elgo.iosv.gr 

Αρμόδιος για θέματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές Δρ Βασίλειος Ζιώγας, Τηλ. 210 8392205 

Αρμόδιος για θέματα που αφορούν στο κείμενο του διαγωνισμού Χριστίνα Σιδηροπούλου,Τηλ. 210 2829512 

 
1.1  Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

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

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο “Ελληνικός Γεωργικός 
Οργανισμός – Δήμητρα” – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ 

Β΄2889/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 
893/138106/21.12.2017(ΦΕΚΒ΄4800/29.12.2017) και 1437/69301/18.05.2018(ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες, ως 

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

λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

  

1.2  Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

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

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

 
1.3  Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου ή Αναδόχων για την προμήθεια εξοπλισμού, σύμφωνα με τους 

όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται στις κάτωθι ομάδες: 
Ομάδα Α: Πολυμορφικό επαγγελματικό 3D Scanner (Σαρωτής) (CPV: 38520000-6, 38430000-8) 

Ομάδα Β: Φορητός Η/Υ (CPV: 30213100-6) 
Ομάδα Γ: 1) Συσκευή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ευρείας χρήσεως (Αναλυτής υφής) (CPV: 38434000-6, 38430000-8),  

2) Φασματοφωτόμετρο ορατού & υπεριώδους φάσματος διπλής δέσμης (CPV: 38433000-9)  

Ομάδα Δ: 1) Αναλυτικός ζυγός τεσσάρων (4) ψηφίων (CPV: 38311100-9), 2) Ψυχόμενη φυγόκεντρος με εξαρτήματα (CPV: 
42931100-2), 3) Φορητός μετρητής ασκορβικού οξέος (CPV: 38430000-8), 4) Αναδευτήρας μαγνητικός θερμαινόμενος (CPV: 

38436410-7), 5) Εργαστηριακή Πιπέτα (0,5-5 mL) (CPV: 38437000-7) 

Ομάδα Ε: Αυτόματος Τιτλοδότης (CPV: 38434560-9) 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς για κάθε ομάδα ξεχωριστά, για μια ή περισσότερες ή όλες 
τις ομάδες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής ανά 

ομάδα, με την προϋπόθεση να εκπληρωνεται το σύνολο των απαιτήσεων . Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται 

η τιμή ανά είδος προς προμήθεια. Γίνονται δεκτές μόνον προσφορές που αφορούν το σύνολο των ειδών ανά 
ομάδα, όπως περιγράφονται στους πίνακες (Τμήμα Β). Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.   
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει το ΙΕΛΥΑ με το σύνολο των ποσοτήτων που αναφέρονται εντός των χρονικών 

ορίων (45 ημερών) που προβλέπει η σύμβαση, με τους ίδιους οικονομικούς όρους για το σύνολο των ποσοτήτων αυτών.  

Η προμήθεια του προαναφερόμενου εξοπλισμού θα γίνει για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο: «Διάσωση, διατήρηση και 

αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» με ακρωνύμιο 
«GoCitrus» (Κωδικός έργου Τ2ΕΔΚ-01318, Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5072531 (Απόφαση ένταξης Έργου με Α.Π. ΕΥΔΕ 

ΕΤΑΚ 4574/29-09-2020 και ΑΔΑ: 6ΚΗΥ46ΜΤΛΡ-ΧΟΓ), στα πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του 
Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς 

πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το οποίο υλοποιείται στο 
Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.).  Οι δαπάνες για την προμήθεια του προαναφερόμενου 

εξοπλισμού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του παραπάνω Έργου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες 

προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα,  
καλύπτοντας τις προδιαγραφές/χαρακτηριστικών του εξοπλισμού που περιγράφονται στους πίνακες (Τμήμα Β). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 € (ΦΠΑ 24% 

8.129,04€) και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. 

 

Προϋπολογισμός ανά ομάδα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 

Ομάδα Α: Πολυμορφικό επαγγελματικό 3D Scanner (Σαρωτής) (CPV: 38520000-6, 38430000-8) (6.250,00 €) 
Ομάδα Β: Φορητός Η/Υ (CPV: 30213100-6) (1.500,00 €) 

Ομάδα Γ: 1) Συσκευή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ευρείας χρήσεως (Αναλυτής υφής) (CPV: 38434000-6, 38430000-8) 

(12.000,00 €), 2) Φασματοφωτόμετρο ορατού & υπεριώδους φάσματος διπλής δέσμης (CPV: 38433000-9) (7.000,00 €). 
Συνολικό ποσό (19.000,00 €) 

Ομάδα Δ: 1) Αναλυτικός ζυγός τεσσάρων (4) ψηφίων (CPV: 38311100-9) (1.310,00 €), 2) Ψυχόμενη φυγόκεντρος με 
εξαρτήματα (CPV: 42931100-2) (4.210,00 €), 3) Φορητός μετρητής ασκορβικού οξέος (CPV: 38430000-8) (1.160,00 €), 4) 

Αναδευτήρας μαγνητικός θερμαινόμενος (CPV: 38436410-7) (380,00 €), 5) Εργαστηριακή Πιπέτα (0,5-5 mL) (CPV: 38437000-

7) (190,00 €). Συνολικό ποσό (7.250,00 €) 
Ομάδα Ε: Αυτόματος Τιτλοδότης (CPV: 38434560-9) (8.000,00 €) 

 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

α) Παρακράτηση 4% επί της αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ) των αγαθών (Ν.4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2) 

β) H προβλεπόμενη κράτηση 0,07% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα (Ν.4605/19, ΦΕΚ 52/Α/2019) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης. 

γ) Η προβλεπόμενη από το Ν.4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

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. 

δ) 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 0,06% και επί της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% 

(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως 

ισχύουν και ιδίως: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 
Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22.8.2011). 

 Την αριθμ. 188763/10-10-2011(ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο “Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ”– 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 919/131869/20-10-2014(ΦΕΚ Β΄ 

2889/Β/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017(ΦΕΚ 
Β΄4800/29.12.2017) και 1437/69301/18.05.2018(ΦΕΚ Β΄1770/18.05.2018) όμοιες.  

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

και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - 

(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & 
Αμπέλου, από τη συγχώνευση των επτά (7) μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας 

(1.Ινστιτούτου Υποτροπικών & Ελαίας Χανίων, 2.Ινστιτούτου Αμπέλου, Λαχανοκομίας & Ανθοκομίας Ηρακλείου,  
3.Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, 4.Ινστιτούτου Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας,  

5.Ινστιτούτου Αμπέλου Αθήνας,6.Ινστιτούτου Ελαίας Κέρκυρας, 7.Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης). 
 Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Την αριθμ.2500/282463/05.11.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού–ΔΗΜΗΤΡΑ–ΝΠΙΔ». 

 Την αριθμ.2501/282468/05.11.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού–ΔΗΜΗΤΡΑ–ΝΠΙΔ». 

 Την αριθμ.2502/282476/05.11.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 948/08.11.2019) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού–ΔΗΜΗΤΡΑ–ΝΠΙΔ». 

 Τη με αριθμ. 15β Απόφαση της 48ης/7-11-2014 Συνεδρίασηςτου ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή 

της αριθμ. 919/131869/20-10-2014 ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014)ΚΥΑ – Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 
 Την αρ. θέματος 09 Απόφαση της 118ης/27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  

σε στελέχη του Οργανισμού», με ΑΔΑ: 6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ. 
 Την υπ’ αριθμ. θέματος 04 Απόφαση του ΔΣ της 04ης/20-03-2020 Συνεδρίασης με θέμα: «Διεύθυνση 

Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου» με ΑΔΑ: 99Ε7ΟΞ3Μ-ΗΩΙ. 
 Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» 

όπως εκάστοτε ισχύει (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)» (όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/06-12-2016) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 2 (παράγρ. 1, 
εδάφιο 31), 117, σχετικά με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού).  

 Τον Κανονισμό 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 

 Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22.07.2010 και 20868/29.09.2010 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με το «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010)με τίτλο “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια”. 

 Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν.4605/19, ΦΕΚ 
52/Α/2019), κράτηση ύψους 0,07%, στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου 

ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσηςχρηματοδότησης.  

 Την αρ.πρωτ.5042/67967/23-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΦΟΞ3Μ-ΛΜΕ) Απόφαση της Διεύθυνσης του Ι.ΕΛ.Υ.Α. με 
θέμα:«Συγκρότηση επιτροπών: α) για τη διενέργεια διαγωνισμών, μισθώσεων και αξιολόγησης προσφορών  

μέχρι 60.000€, β) παραλαβών υλικών και υπηρεσιών και γ) εξέτασης ενστάσεων, του Ινστιτούτου Ελιάς, 

Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, έτους2021». 
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 Την αριθμ.πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 5069/29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΡ246ΜΤΛΡ-34Α) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας  
Έρευνας & Τεχνολογίας (20η τροποποίηση) περί Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στα πλαίσια της 
Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στην οποία περιλαμβάνεται το Έργο με τίτλο: Διάσωση,  
διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές  
προσεγγίσεις» με Κωδικό Πράξης/MIS 5072531. 

 Την αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Β΄ 5968/31.12.2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 

και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 
1822) 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». 

 Το εγκεκριμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016).  
 Την αριθμ. 30 Απόφαση της 14ης/25-11-2020 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: Έγκριση 

υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των 
εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» με ακρωνύμιο: «GoCitrus», Κωδικό: Τ2ΕΔΚ-01318 
και Κωδικό Πράξης/MIS: 5072531 της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) (ΑΔΑ: 
Ψ35ΖΟΞ3Μ-Ζ41).  

 Το με αρ. πρωτ. 1583/23525/07-05-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Συντονιστή και επιστημονικά 
υπεύθυνου για το ΙΕΛΥΑ Δρ Βασίλειου Ζιώγα, σχετικά με την αναγαιότητα προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ερευνητικού Έργου με τίτλο «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού 
υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις», GoCitrus, MIS 5072531. 

 Την αριθ. πρωτ. 12244/2021/12-03-2021 με Α.Α. 1487, ΑΔΑ: 943ΨΟΞ3Μ-4ΔΖ,  ΑΔΑΜ: 21REQ008293658 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.  
 Την αριθμ.πρωτ. 1606/23723/10-05-2021(ΑΔΑ: 6ΧΕ0ΟΞ3Μ-ΚΜΤ) Απόφαση της Διεθύντριας του 

Ι.ΕΛ.Υ.Α. για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια 
εξοπλισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής .  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α) Περίληψη της Προκήρυξης αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν.3861/2010. 

β) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Διαδυκτιακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr). Το πλήρες κείμενο και τα έγγραφα 
παραρτημάτων καταχωρήθηκαν και στο Διαδυκτιακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ  

(www.elgo.gr) ώστε να διατεθούν για ελεύθερη, πλήρη και άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονική μορφή. Δημοσίευση 

για διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών. 

γ) Περίληψη της Προκήρυξης αναρτήθηκε στην Ιστιοσελίδα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 
(www.nagref-cha.gr) και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Ινστιτούτου (Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73134, 

Χανιά, Κρήτη). 

γ) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, 

Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά, Κρήτη 

δ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους ανωτέρω υπαλλήλους Δρ Βασίλειο Ζιώγα, τηλ. 210 8392205 & 

κα Χριστίνα Σιδηροπούλου, τηλ. 210 2829512 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικώνπροσώπων, 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη 
δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού που: 
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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. (υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 25 του Ν.4412/2016) 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 8: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και υποβάλλονται ως έγγραφες προσφορές σε 

σφραγισμένο φάκελο που εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα. Η κατάθεσή τους 

γίνεται είτε ιδιοχείρως (κα Καμπάκη), είτε ταχυμεταφορά στην Διεύθυνση του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & 

Αμπέλου, ΙΕΛΥΑ στα Χανιά. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση 
της σύμβασης (παρ.3, αρθρ.117 τουΝ.4412/2016).  

Οι προσφορές που μπορεί να κατατεθούν ή να σταλούν με ταχυμεταφορά θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι και τις 24-

05-2021 και ώρα 14:00μ.μ. Την ευθύνη για την εμπρόθεσμη υποβολή στο ΙΕΛΥΑ την φέρουν ακέραια οι πορσφέροντες.  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά τις 14:00μ.μ. δεν θα γίνουν αποδεκτές και δεν θα αποσφραγιστούν για 

αξιολόγηση. 

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

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και η ΟΜΑΔΑ που αναφέρεται η ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια. 
 Ο αριθμός της προκήρυξης. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε  
ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής: 

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στοιχεία του υποψηφίου (υποψήφιου Αναδόχου): 

Επωνυμία:…………………………………………………………………………………….… 

Διεύθυνση:……………………………………………………………………………………… 
Αριθμότηλεφώνου ....................................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 

e-mail ................................................................... (Είναι απαραίτητο στοιχείο) 
Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού για το Έργο: “GoCitrus”». 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 1645/24197/12-05-2021 

Καταληκτική ημερομηνία (ημερ/νία λήξης κατάθεσης προσφορών): 24-05-2021 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: 24-05-2021 

Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ι.ΕΛ.Υ.Α., Λεωφόρος Καραμανλή 

167, Τ.Κ. 73 134, τηλ. επικοινωνίας: 28210-83410» 

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

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΟΞ3Μ-Ω8Π
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1.  ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», οποίος περιλαμβάνει, επί 
ποινή απορρίψεως, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας.  

 

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β και συμπληρωμένος ο Πίνακας Συμμόρφωσης κατά το υπόδειγμα του επισυνάπτεται στο Παράρτημα 

Γ της παρούσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. 

 

3.  ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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 για την ομάδα ή για 
τις ομάδες που ενδιαφέρεται. Ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων για τα οποία υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι 

αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς για κάθε ομάδα. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις 

ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Η προσφορά θα δηλώνεται ότι θα ισχύει για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών 
από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμαπου 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της παρούσης. 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.  

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν την  κάθε ομάδα ξεχωριστά, για μια ή περισσότερες ή όλες τις 

ομάδες. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρεται και η τιμή ανά είδος προς προμήθεια. Γίνονται δεκτές 
μόνον προσφορές που αφορούν το σύνολο των απαιτήσεων ανά ομάδα. Δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων, καθώς και 
προσφορές που υποβάλλονται για το σύνολο των ομάδων χωρίς να γίνεται σαφής προσδιορισμός τιμής 

ανά ομάδα διαγωνισμού. 

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

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 

όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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) του άρθρου 79 του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) Μέρος 

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ & ΙV (Παράρτημα Δ΄) συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύνα ης συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ειδικά το Μέρος IV: Κριτήρια 
Επιλογής συμπληρώνεται η ενότητα α και μόνο. 
Β) Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, υποβάλλει 
τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης  

Γ) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά 

παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους.  
Δ) 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:  
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• 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.  
• 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.  

 
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 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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. Η 

ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.  

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ  

 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ ανά ομάδα διαγωνισμού καθώς και ανά προϊόν,σταθερή χωρίς καμία 

αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου που 
είναι απαραίτητες για την προμήθεια των εν λόγω ειδών. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την προμήθεια ειδών με τον τρόπο που προβλέπεται από την 

παρούσα Διακήρυξη. 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. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης , δεν 

επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος 

της Προσφοράς. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, 
για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο 

είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.  Η τιμή 
χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών.  Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της 

τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε 

μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τουςτροποποιήσουν.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
τα παρέχουν. 
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ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25-05-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών  

& Αμπέλου στα Χανιά (Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73134), από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών,  

Μισθώσεων & Αξιολόγησης προσφορών, όπως ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.  5042/67967/23-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΦΟΞ3Μ-
ΛΜΕ), Απόφαση της Διευθύντριας του ΙΕΛΥΑ με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών: α) για τη διενέργεια διαγωνισμών,  

μισθώσεων και αξιολόγησης προσφορών μέχρι 60.000€, β) παραλαβών υλικών και υπηρεσιών και γ) εξέτασης ενστάσεων,  

του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, έτους 2021», η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες 
προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. 

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

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 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 πληρούντους όρους πουθέτει 
η παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής 

της οικονομικής προσφοράς για κάθε ομάδα του διαγωνισμού. Ανάδοχος/οι αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη 
τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  

των υπο προμήθεια παρεχόμενων ειδών. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, Μισθωσεων & Αξιολόγησης 

προσφορών του Ινστιτούτου μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες,  

χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Δαγωνισμών, Μισθωσεων & Αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου,  
δεν λαμβάνεται υπόψη. 

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

ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, Μισθώσεων & Αξιολόγησης προσφορών του 

Ινστιτούτου. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή 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 όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι,το δε έγγραφο της σύμβασης  
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΛΥΑ 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,επί αποδείξει. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύνεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής 

επιφυλασσόμενης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε 
κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης.  

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να προτείνει με αιτιολογημένη 

γνωμοδότησή της για την προμήθεια την κατακύρωση μέρους των ειδών προμήθειας.  

 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν 

συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

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

απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση 
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο 

της παραγράφου 4 του άρθρου 372 και 
ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της 

ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της  προθεσμίας 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127,  

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

ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν 
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του 
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προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.» 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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

προσφορών του ΙΕΛΥΑ 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 του  
Διαγωνισμού, δε 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 τουν.4412/2016. 

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

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

σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό λόγω της ιδιότητας του 

αναδόχου, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν εκδίδεται τέτοιου 

είδουςπιστοποιητικό. 

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

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 υπο ήφιος Ανάδοχος 

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

έγγραφηςειδοποίησης. 

 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. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών, Μισθώσεων & 

Αξιολόγησης προσφορών του ΙΕΛΥΑ 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/ΙΕΛΥΑ 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, 

ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσκαλέσει τον 
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών.  

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

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

βάσει του πίνακα κατάταξης. 
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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 τηςδιαδικασίας,  

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

(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων  
προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

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

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι 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 δεν είναι ο ζητούμενος 

2. Η οποία έχει 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 τουΝ.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/ΙΕΛΥΑ, 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 αναλώσιμων υλικών της ομάδας ή των ομάδων για την οποία ή 

τις οποίες υποβάλλεται προσφορά. 

10. Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα προσφερόμενα αναλώσιμα υλικά.  

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

 
Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός 
προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του 

Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στηνπαρούσα.  
 

 

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, δε 

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων  

αυτών. 
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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 υπό  η  κατά  σειρά η Τεχνική Προσφορά 

του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Προκήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των 

οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί στην έδρα του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & 

Αμπέλου εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη, είτε στο σύνολό τους είτε τμηματικά από 
την ημερομηνία παραγγελίας, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. Τα δε έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον 

προμηθευτή/τους προμηθευτές.  

5. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά την ολοκλήρωση 

της παράδοσης της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει τη σύμβαση για διάστημα 

δυο (2) μηνών επιπλέον μηνών, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες του Έργου. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί 

κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της 

Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίουδημοσίων συμβάσεων. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ως χρόνος έναρξης της προμήθειας του εξοπλισμού εκλαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο επιστημονικά 

υπεύθυνος του Έργου για το ΙΕΛΥΑ θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο για την έναρξη της προμήθειας των ειδών (μετά την 
υπογραφή της σύμβασης) ο οποίος οφείλει σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών να έχει ολοκληρώσει την παράδοση 

της προμήθεια, με μονομερές δικαίωμα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παράτασης της σύμβασης για δύο (2) επιπλέον μήνες.  Τα δε 
έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον προμηθευτή/τους προμηθευτές.  

Η παράδοση του συνόλου ή τμηματικά των υπό ανάθεση αγαθών κάθε ομάδας από τον ανάδοχο θα γίνει στις εγκαταστάσεις  

του Ι.ΕΛ.Υ.Α., Οδός: Λεωφόρος Καραμανή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά, Κρήτη, 2ος όροφος – Εργαστήριο Εσπεριδοειδών. 

Ο Ανάδοχος με την ειδοποίηση έναρξης της προμήθειας θα είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την υλοποίηση της προμήθειας.  

Σε περίπτωση που δεν υλοποιείται η προμήθεια και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα   Αρχή επιφυλάσσεται ρητά 

κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο 

εγγράφως τον Ανάδοχο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ολοκλήρωση-πιστοποίηση-παραλαβή του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την τριμελή Επιτροπή 
Παραλαβών, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αριθμ.5042/67967/23-12-2020 (ΑΔΑ: 68ΥΦΟΞ3Μ-ΛΜΕ) Απόφαση της 

Διευθύντριας του ΙΕΛΥΑ με θέμα «Συγκρότηση επιτροπών: α) για τη διενέργεια διαγωνισμών, μισθώσεων και αξιολόγησης 

προσφορών μέχρι 60.000,00 €, β) παραλαβών υλικών και υπηρεσιών και γ) εξέτασης ενστάσεων, του Ινστιτούτου Ελιάς, 
Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, έτους 2021». Σε περίπτωση που διατυπώνονται 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 

Οι δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Έργου με τίτλο «Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς 
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γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» με ακρωνύμιο «GoCitrus» (Κωδικός έργου 
Τ2ΕΔΚ-01318, Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5072531, στα πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του 

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς 

πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).  Η πληρωμή της εκάστοτε 
δεδουλευμένης αμοιβής θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και θα καταβάλλεται στον ανάδοχο από το Ινστιτούτο Ελιάς, 

Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, μετά την υποβολή του τιμολογίου (κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριο), το οποίο θα 
συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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

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

γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν για τις προμήθειες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 
ΔΗΜΗΤΡΑ, πλην του ΦΠΑ και θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του.  

Σε περίπτωση τμηματικής παράδοσης η τιμολόγηση των ειδών θα αφορά τα είδη και τ ις ποσότητες που 
παραδίδονται κάθε φορά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

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

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

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

 
 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
«Εγγύηση συμμετοχής», δεν απαιτείται δεδομένου ότι η αξία της σύμβασης είναι κατώτερη από το ποσό των 60.000,00  €. 

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης» απαιτείται για σύμβαση αξίας ίσης ή ανώτερης από το ποσό των  20.000,00 €. Το ύψος της 
εγγύησης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 26: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. 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 Χ του 

Προσαρτήματος Α΄τουν.4412/2016. 
2. 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. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, να επαληθεύσει τη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν 4412/2016. Σε καμία δε ανάλογη 

περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσεται 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 αυτάπρόσωπα.  
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3. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, 
έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε  

θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσεμε αυτήν την παράβαση εξ οποιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 

4. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των αγαθών μέχρι την παραλαβήτους. 
5. 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 Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν 

ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα 

Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση τουΈργου. 

6. 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. 
7. 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 Αναθέτουσα Αρχή. 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. 

8. 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 υπό η του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της 

συμβατικής υπηρεσίας. 
9. 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. 

10. Ο Ανάδοχος ευθύνεται ρητά 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. 
11. Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας Αναδόχου και Οργανισμού και η παρέκκλιση από 

αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 27: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ /ΙΕΛΥΑ, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (άρθρο 127 του ν.4412/2016). Για 

την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 127 του ν.4412/2016). 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΕΛΥΑ, 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 παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό 

αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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ΤΜΗΜΑ Β  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού» που συνίσταται από τα είδη που περιγράφονται 

στους παρακάτω πίνακες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή, να αφορά 
το σύνολο της ομάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για τ ο σύνολο του 

διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε ομάδα. Κάθε 

επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει 
τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό 

του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στ ην ομάδα ή ομάδες για τ ις οποίες γίνεται προσφορά. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων . Το ανωτέρω ποσό συνιστά το ανώτατο όριο για την υποβολή 

προσφορών. Προσφορές που υπερβαίνουν την τιμή αυτή θα απορρίπτονται.  

 

Προμήθεια Εξοπλισμού 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 24% 

(€) 

ΦΠΑ 24% 
(€) 

Α 
Πολυμορφικό επαγγελματικό 3D Scanner 

(Σαρωτής) (CPV: 38520000-6, 38430000-8) 
5.040,32 1.209,68 

Β Φορητός Η/Υ (CPV: 30213100-6)  1.209,68 290,32 

Γ 

Συσκευή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ευρείας 

χρήσεως  (Αναλυτής υφής) (CPV: 38434000-6, 
38430000-8) 

9.677,42 2.322,58 

Φασματοφωτόμετρο ορατού & υπεριώδους 

φάσματος διπλής δέσμης (CPV: 38433000-9) 
5.645,16 1.354,84 

Δ 

Αναλυτικός ζυγός (CPV: 38311100-9) 1.056,45 253,55 

Ψυχόμενη φυγόκεντρος με εξαρτήματα (CPV: 
42931100-2) 

3.395,16 814,84 

Φορητός μετρητής ασκορβικού οξέος (CPV: 

38430000-8) 
935,48 224,52 

Αναδευτήρας μαγνητικός - θερμαινόμενος (CPV: 
38436410-7) 

306,45 73,55 

Εργαστηριακή Πιπέτα (CPV: 38437000-7) 153,23 36,77 

Ε Αυτόματος Τιτλοδότης (CPV: 38434560-9) 6.451,61 1548,39 

ΣΥΝΟΛΟ 33.870,96 8.129,04 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 42.000,00 
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ΟΜΑΔΑ Α: Πολυμορφικό επαγγελματικό 3D Scanner (Σαρωτής) (CPV: 38520000-6, 38430000-8), εκτιμώμενης αξίας 6,250,00 
€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 1.209,68 €). Η παραδόση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή 

συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (προδιαγραφές, απαιτήσεις) ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

Πολυμορφικό επαγγελματικό 3D Scanner (σαρωτής) με τις κάτωθι 

προδιαγραφές: 
 ικανότητα σάρωσης από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα 

αντικείμενα, με πολύ μεγάλη ακρίβεια και λεπτομέρεια καθώς και 
χρωματική πληροφορία. 

 Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον κάμερα 3.1 MPix και τις 3 κάτωθι 

ζώνες σκαναρίσματος: 
1. 520 x 400 x 400 mm 

2. 320 x 250 x 220 mm 
3. 120 x 90 x 100 mm 

 Ικανότητα σάρωσης αντικειμένων με μέγεθος 0,01 – 0,4 μέτρα (m) 

 Ακρίβεια σημείου 3D:  0,04 mm 
 Ανάλυση 3D: 0,06 mm 

 Να συνοδεύεται από αυτόματο περιστρεφόμενο τραπέζι ικανό να 
υποστηρίξει αντικείμενα βάρους 20 Kg  

 Η Συσκευή να είναι φορητή με δική της τσάντα μεταφοράς 

 Να διαθέτει λογισμικό με δυνατότητα ένωσης λήψεων, εξαγωγής 
όλων των απαραίτητων format αρχείων αλλά και σύγκρισης με CAD 

files, το οποίο να είναι η πλέον εξελιγμένη έκδοση του και  να 

λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 
 

(CPV: 38520000-6, 38430000-8) 

1 ΝΑΙ 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β: Φορητός Η/Υ εκτιμώμενης αξίας 1.500,00 €, (CPV: 30213100-6) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 

290,32 €). Η παραδόση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (προδιαγραφές, απαιτήσεις) ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

Φορητός υπολογιστής με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 επεξεργαστή Intel® Core™ i7 
 κάρτα γραφικών NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti Max-Q 

 32GB RAM 
 SSD 512GB 

(CPV: 30213100-6) 

1 ΝΑΙ 

 

 
ΟΜΑΔΑ Γ: 1) Συσκευή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ευρείας χρήσεως  (Αναλυτής υφής) (CPV: 38434000-6, 38430000-8),  

εκτιμώμενης αξίας 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 2.322,58 €), 2) Φασματοφωτόμετρο ορατού & 

υπεριώδους φάσματος διπλής δέσμης (CPV: 38433000-9), εκτιμώμενης αξίας 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 
24%: 1.354,84 €). Η παραδόση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.  
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (προδιαγραφές, απαιτήσεις) ΤΕΜΑΧΙΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

Συσκευή ελέγχου μηχανικών ιδιοτήτων ευρείας χρήσεως  (Αναλυτής υφής) 
με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

Α. Κυρίως Μονάδα 
1. Να διαθέτει δυναμοκυψέλη με μέγιστο φορτίο τουλάχιστον 500Ν.  

2. Να διαθέτει εύρος ταχύτητας της κινούμενης κεφαλής τουλάχιστον  από 
0,001 έως 1.000 mm/min. 

3. Να διαθέτει ικανότητα επιλογής φορτίων της δυναμοκυψέλης  με εύρος 

από 1Ν έως 500Ν με 
       τουλάχιστον επτά (7) διαφορετικές επιλογές.  

4. Να διαθέτει θύρα USB για την μεταφορά δεδομένων σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. 

5. Να έχει ικανότητα αλλαγής της δυναμοκυψέλης από τον αναλυτή  
6. Να έχει ακρίβεια ταχύτητας της κινούμενης κεφαλής ίση ή καλύτερη 

από ± 0.1%. 

7. Να διαθέτει απαραίτητα λειτουργία ανίχνευσης της θέσης της 
κινούμενης κεφαλής (cross head).  

8. Να διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 

8.α. Αυτόματη ανίχνευση της θραύσης του δείγματος με αυτόματο 

σταμάτημα και αυτόματη επιστροφή στο σημείο εκκίνησης της 
κινουμένης κεφαλής. 

8.β. Αρχειοθέτηση των παραμέτρων ελέγχου και καθορισμός της 
ταχύτητας κινούμενης κεφαλής. 

8.γ. Ένδειξη της μετάπτωσης της κινούμενης κεφαλής σε mm και 
σε επί τοις εκατό (%) του μήκους (gauge length). 

8.δ. Ενδείξεις για το μέγιστο φορτίο ,την τιμή μετάπτωσης και την 

μετατόπιση στο σημείο θραύσης. 
8.ε. Χειροκίνητη μικρορύθμιση θέσης της κινούμενης κεφαλής.  

9. Να διαθέτει εξάρτημα ελέγχου διάτρησης διαμέτρου τουλάχιστον 3mm 
κατάλληλο για τον προσδιορισμό της σκληρότητας των 

φρούτων. 
 

Β. Λογισμικό 

1. Να συνοδεύεται από λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας σε περιβάλλον  
Windows 10 με λειτουργίες εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης.  

2. Να έχει ικανότητα ένδειξης των τιμών των μετρήσεων και των 
αντίστοιχων γραφημάτων. 

3. Να διαθέτει λειτουργίες επανεπεξεργασίας μετά από αλλαγή των 

παραμέτρων. 
4. Να διαθέτει λειτουργία σύγκρισης των αποτελεσμάτων με παλιότερες 

μετρήσεις. 
5. Να διαθέτει λειτουργίες δημιουργίας φύλλων αναφορών, μετατροπής 

των φύλλων αναφορών σε αρχεία .pdf. 
6. Να διαθέτει ικανότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων σε αρχεία .csv.  

7. Να διαθέτει λειτουργίες ασφαλείας με εισαγωγή ονόματος χρήστη και 

εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. 
 

Γ. Πρόσθετα 
Να συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα:  

1. Δυναμοκυψέλη χωρητικότητας 500Ν, κατάλληλη για επιβολή φορτιών  
από 1Ν έως 500Ν . 

2. Να συνοδεύεται από κάτω τράπεζα συμπίεσης.  

1 ΝΑΙ 
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3. Σύγχρονο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή για τον πλήρη έλεγχο της 
συσκευής. 

 

Δ. Γενικές Απαιτήσεις 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο και να το 

εγκαταστήσει σε  πλήρη λειτουργία. Υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους 
χρήστες στην λειτουργία του οργάνου.  

2. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να είναι απαραίτητα 
πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015.  

3. Ο προμηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία 

εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την 
εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος. Να 

καταθέτουν τα σχετικά στοιχεία (καταστάσεις προσωπικού από Σώμα 
Επιθεώρησης  Εργασίας, εκπαίδευση, εξοπλισμός,  πιστοποιητικά κ.λπ.) 

 

(CPV: 38434000-6, 38430000-8) 

2 

Φασματοφωτόμετρο ορατού – υπεριώδους διπλής δέσμης με ενσωματωμένο 
μικροϋπολογιστή, πληκτρολόγιο και οθόνη, συνοδευόμενο από κατάλληλο 

λογισμικό για σύνδεση με ανεξάρτητο Η/Υ, με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
 

1. Να διαθέτει φασματικό εύρος τουλάχιστον από 190 έως 1100 nm.  

2. Να διαθέτει εύρος σχισμής ίσο ή καλύτερο από 1 nm.  
3. Να διαθέτει λειτουργία υψηλής ταχύτητας σάρωσης μήκους κύματος 

τουλάχιστον έως 29.000 nm/min. 

4. Να διαθέτει ακρίβεια ίση ή καλύτερη από  0.3 nm σε όλο το φασματικό 
εύρος. 

5. Να διαθέτει επαναληψιμότητα ίση ή καλύτερη από   0.1 nm. 
6. Να εκτελεί μετρήσεις σε Abs, %T, E.  

7. Να διαθέτει επιπεδότητα γραμμής βάσης ίση ή καλύτερη από 0,0006 

Αbs, σε όλο το φασματικό εύρος.  

8. Να έχει φωτομετρική ακρίβεια  0.002 Abs στα 0.5 Abs μετρούμενη με 
πιστοποιημένο φίλτρο NIST 930D. 

9. Να διαθέτει εύρος φωτομέτρησης  - 4  έως 4 Abs. 
10. Να διαθέτει διαχεόμενο φως λιγότερο από 0.02% στα 220 nm (NaI).  

11. Να διαθέτει επίπεδο θορύβου μικρότερο από 0.00005 Abs μετρούμενο 

στην περιοχή 700 nm. 
12. Να έχει λόγο απορροφήσεων κορυφής στα 269 nm προς κοιλάδα στα 266 

nm μεγαλύτερο από 1.8 για διάλυμα τολουολίου σε εξάνιο.  
13. Nα διαθέτει απαραίτητα θύρα USB για τη μεταφορά δεδομένων.  

14. Να έχει φωτομετρική επαναληψιμότητα μικρότερη από  0.002 Abs στα 

0.5 Abs και 1.0 Abs. 
15. Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένες λειτουργίες διακρίβωσης για τις 

τουλάχιστον παρακάτω παραμέτρους : 
 Ακρίβεια μήκους κύματος. 

 Επαναληψιμότητα μήκους κύματος.  

 Διακριτική Ικανότητα. 
 Σταθερότητα βασικής γραμμής. 

 Επιπεδότητα βασικής γραμμής. 

 Επίπεδο θορύβου. 
16. Να διαθέτει απαραίτητα μετρητή ωρών λειτουργίας των λυχνιών.  

17. Να ακολουθείται απαραίτητα από λογισμικό με τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 Μέθοδος επεξεργασίας φάσματος. 

 Λειτουργίες επεξεργασίας δεδομένων στην μέθοδο 
επεξεργασίας φάσματος. 

 Μέθοδος φωτομέτρησης 
 Μέθοδο κινητικής. 

1 ΝΑΙ 
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 Σχεδιασμός φύλλων παρουσίασης.  
18. Να έχει απαραίτητα ικανότητα  λειτουργίας τόσο με λογισμικό, το οποίο 

και θα συνοδεύει το φασματοφωτόμετρο, μέσω ανεξάρτητου 

ηλεκτρονικού υπολογιστή όσο και αυτόνομα με οθόνη αφής 
η οποία θα είναι απαραίτητα αναπόσπαστο μέρος του κυρίως 

οργάνου φασματοφωτομέτρου. 
16. Να ακολουθείται από ένα ζεύγος κυψελίδων χαλαζία, οπτικής διαδρομής 

10 mm.  

 

ΓΕΝΙΚΑ 

10. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο και να το 

εγκαταστήσει σε  πλήρη λειτουργία.  

11. Υποχρεούται να εκπαιδεύσει τους χρήστες στην λειτουργία του 
οργάνου. 

12. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να είναι 
απαραίτητα πιστοποιημένοι κατά ISΟ 9001:2015.  

13. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει με την προσφορά του 
κατάλογο Ελλήνων πελατών. 

14. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι απαραίτητα πιστοποιημένος κατά 

ISO EN 17025, στο πεδίο της διακρίβωσης των 
φασματοφωτομέτρων. 

15. Ο προμηθευτής να διαθέτει απαραιτήτως δική του τεχνική υπηρεσία 
εξυπηρέτησης (service), με εκπαιδευμένο προσωπικό για την 

εγκατάσταση, εκπαίδευση, συντήρηση και επισκευή του 

συστήματος. Να καταθέτουν τα σχετικά στοιχεία (καταστάσεις  
προσωπικού από Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, εκπαίδευση,  

εξοπλισμός, πιστοποιητικά κ.λπ.) 
16. Η εγγύηση να διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη από την παραλαβή του 

συστήματος και περιλαμβάνει εργασία & ανταλλακτικά σε 
περίπτωση βλάβης. Η επιβεβαίωση της σχετικής εγγύησης θα 

γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή  
     Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία 93/42/ΕΕC, και οπωσδήποτε 

με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψή του.  
17. Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει βεβαίωση/δήλωση του 

κατασκευαστικού οίκου του συστήματος 
      για τη δυνατότητα εφοδιασμού με ανταλλακτικά και αναλώσιμα για 

τουλάχιστον δέκα (10) έτη ώστε  

      να εξασφαλιστεί η πλήρης, ανελλιπής και ομαλή λειτουργία του υπό 
προμήθεια είδους. 

18. Το φασματοφωτόμετρο να διαθέτει CE.  
19. Η προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από φύλλο 

συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται οι προδιαγραφές μια προς 

μια και θα αποδεικνύονται από τα συνημμένα φυλλάδια του 
κατασκευαστή. 

 
 

(CPV: 38433000-9) 

 

 
ΟΜΑΔΑ Δ: 1) Αναλυτικός ζυγός τεσσάρων (4) ψηφίων (CPV: 38311100-9), εκτιμώμενης αξίας 1.310,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 253,55 €), 2) Ψυχόμενη φυγόκεντρος με εξαρτήματα (CPV: 42931100-2),  
εκτιμώμενης αξίας 4.210,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 814,84 €), 3) Φορητός μετρητής ασκορβικού 

οξέος (CPV: 38430000-8), εκτιμώμενης αξίας 1.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 224,52 €), 4) 

Αναδευτηρας μαγνητικός – θερμαινόμενος, εκτιμώμενης αξίας 380,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 73,55 

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΟΞ3Μ-Ω8Π
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€),  5) Εργαστηριακή Πιπέτα (0,5-5 mL) εκτιμώμενης αξίας 190,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%: 36,77 €). 
Η παραδόση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή συνολικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (προδιαγραφές, απαιτήσεις) ΤΕΜΑΧΙΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

Αναλυτικός ζυγός με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
 Μέγιστο βάρος ζύγισης 250 γραμμάρια 

 Αναγνωσιμότητα τουλάχιστον 0,1 mg 

 Διάμετρο πλάκας ζύγισης 80  mm 
 Εσωτερικό σύστημα βαθμονόμησης (calibration) 

 Minimum Load 0,01 g 
 Να περιλαμβάνει προστατευτικό κάλυμμα εργασίας 

 Να διαθέτει λειτουργία counting, προσδιορισμού πυκνότητας, 

προσδιορισμού ποσοστού, pre-tare και αναμονής 
 Να διαθέτει σύντομο χρόνο σταθεροποίησης 

 Να συνοδεύεται από γυάλινο κλωβό με 3 συρόμενες πόρτες για 

εύκολη πρόσβαση στο προς ζύγιση αντικείμενο 
(CPV: 38311100-9) 

1 ΝΑΙ 

2 

Ψυχόμενη φυγόκεντρος με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 Να αναπτύσσει τουλάχιστον ταχύτητα περιστροφής κεφαλής 15.000 

rpm 
 Να διαθέτει 10 προγράμματα φυγοκέντρισης 

 Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας από -10 °C μέχρι +40 °C 
 Να διαθέτει κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι 

 Να διαθέτει πρόγραμμα σύντομης πτώσης της θερμοκρασίας στον  

κάδο λειτουργίας (Rapid Temp quick cooling) 
 Να διαθέτει πρόγραμμα πρόψυξης (Pro-cooling program) 

 Να αναπτύσσει ελάχιστη θερμοκρασία στην μέγιστη ταχύτητα 

περιστροφής το μέγιστο 4°C 
 Κεφαλή φυγοκέντρισης 24 θέσεων, μέγιστης χωρητικότητας 2 mL,  

ικανή να αντέξει ταχύτητα περιστροφής τουλάχιστον 15.000 rpm ή 
16.602 g, με γωνίες φυγοκέντρισης (εξωτερική/εσωτερική) = 

32°/53° 
(CPV: 42931100-2) 

1 ΝΑΙ 

3 

Φορητός μετρητής ασκορβικού οξέος με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
Το σύστημα να αποτελείται από φορητό φωτόμετρο αντανακλάσεως το 

οποίο να μπορεί να προσδιορίσει ποσοτικά δείγματα με test strips 
 Να περιλαμβάνεται υποδοχέας strip 

 Να συνοδεύεται από set επαναρύθμισης εξασφαλίζοντας ακριβή 

αποτελέσματα (check test) 
 Να διαθέτει εύκολη διαδικασία βαθμονόμησης 

 Να διαθέτει οπτική διπλής δέσμης 

 Να διαθέτει οθόνη LCD 
 Να διαθέτει μνήμη για 200 αποτελέσματα μετρήσεων, 50 μεθόδους 

και 50 αποτελέσματα βαθμονόμησης 
 Να είναι δυνατή η παρακολούθηση υλικών σε οποιοδήποτε στάδιο 

της διαδικασίας παραγωγής 

 Να διαθέτει απλό και εύκολο μενού 
 Κάθε παρτίδα των test strips να είναι βαθμονομημένη και να  διαθέτει 

τεχνολογία barcode για ακριβή και επαναλήψιμα αποτελέσματα 
 Να διαθέτει ακρίβεια ± 10 % στο μέσο του εύρους μέτρησης 

 Να διαθέτει χρονόμετρο με αντίστροφη μέτρηση 

 Το εύρος μέτρησης να είναι 4 – 90 % 
 Να διαθέτει ανάλυση 0.1 % 

 Να μπορεί να δεχθεί τεστ για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης 

διαφόρων παραμέτρων, εξυπηρετώντας τομείς όπως την Γεωργία, 

1 NAI 

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΟΞ3Μ-Ω8Π
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την ανάλυση του νερού,  τη μέτρηση  παραμέτρων στον τομέα 

τροφίμων , και τον έλεγχο των διαδικασιών παραγωγής 

(CPV: 38430000-8) 

4 

Αναδευτήρας Μαγνητικός – θερμαινόμενος με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ανάδευσης έως 1500 rpm 

 Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία λειτουργίας έως +370 οC, και δυνατότητα 

ανάδευσης έως 15 λίτρα (Η2Ο). 
 Πλάκα ανάδευσης από κράμα αλουμινίου με επίστρωση για 

προστασία από τη διάβρωση - διαμέτρου 155 mm. 

1 NAI 

5 

Εργαστηριακή πιπέτα με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

 πιπέτα μεταβλητού όγκου από 0,5 mL μέχρι 5 mL 
 autoclavable 

(CPV: 38434560-9) 

1 NAI 

 

 
ΟΜΑΔΑ Ε: Αυτόματος Τιτλοδότης (CPV: 38434560-9), εκτιμώμενης αξίας 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΦΠΑ 

24%: 1.548,39 €). Η παραδόση του προς προμήθεια εξοπλισμού θα πραγματοποιηθείτμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις  
ανάγκες του Έργου. 

  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (προδιαγραφές, απαιτήσεις) ΤΕΜΑΧΙΟ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 

Αυτόματος Τιτλοδότης με τις κάτωθι προδιαγραφές: 
1. Δυνατότητα εκτέλεσης 3 τιτλοδοτήσεων: τελικού σημείου pH ή 

ισοδύναμου σημείου σε εξουδετερώσεις οξέος-βάσης, οξειδοαναγωγικές και 
καθίζησης. 

2. Διαχωριστικότητα μετρήσεων: 0.1mv. 

3. Εύρος μέτρησης: ±2000mV και pH: 0-14. 
4. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: 0-100°C με διαχωριστικότητα ± 0.1°C. 

5. Επιλογή προχοϊδων 10, 20, ή 50ml. 
6. Ευκρινέστατη έγχρωμη οθόνη αφής, στην οποία αναγράφονται πλήρως 

όλες οι χρήσιμες παράμετροι της τιτλοδότησης.  

7. Η συσκευή είναι πλήρης, αυτόνομης λειτουργίας, με ενσωματωμένες 
πολλαπλές λειτουργίες οι οποίες ενεργοποιούνται πλήρως με το πάτημα ενός 

κουμπιού 
8. Δυνατότητα απευθείας μέτρησης pH, οξύτητας σε δείγματα όπως: γάλα, 

χυμοί, κρασί, έλαια, αλλά και αλκαλικότητα και οξύτητα (m-value και p-
value) του νερού. 

Αντιδράσεις καθίζησης, όπως προσδιορισμός χλωρίου σε τρόφιμα ή νερό.  

Οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.  
9. Ο υπολογισμός και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων να γίνεται αυτόματα.  

10. Έξοδο USB για σύνδεση με εκτυπωτή και υπάρχει πλήρης δυνατότητα 
εκτύπωσης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις αρχές του G.L.P. 

12. Διαθέτει έξοδο USB για σύνδεση με Η/Υ μέσω λογισμικού 
13. Λειτουργία διαγνωστικών, όπως π.χ έλεγχο του ηλεκτροδίου.  

14. Δυνατότητα σύνδεσης με ζυγό.  

15. Οι λειτουργίες είναι καταχωρημένες σε 14 διαφορετικές γλώσσες.  
16. Ο τιτλοδότης να συνοδεύεται από: 

- Ηλεκτρόδιο κατάλληλο για αντιδράσεις οξέος-βάσεως σε υδατικά διαλύματα 
- Ηλεκτρόδιο πλατίνας κατάλληλο για οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις  

- Προχοΐδα 20mL 

17. Ο κατασκευαστής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO για την ποιότητα, την 
άψογη λειτουργία και την υποστήριξη της προσφερόμενης συσκευής.  

18. Η συσκευή να παρέχεται πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία στα 
220V/50Hz 

(CPV: 38434560-9) 

1 ΝΑΙ 

Γενικες Απαιτήσεις 
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1. Να είναι πρόσφατα μοντέλα του κατασκευαστή – Όικου. 
2. Ο εξοπλισμός να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, παρελκόμενα και μικροϋλικά για την εγκτατάσταση 

και αρχική λειτουργία του. 

3. Να παρέχεται εγγύηση καλή λειτουργίας για τουλάχιστον ένα (1) έτος . 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ, (ΜΕ ΦΠΑ 24%), ΕΥΡΩ: € 42.000,00  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ …………………………….. 

 (ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, …/…/2021 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι,  

Αφενός 

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

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

την υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Καθηγητή Σέρκο Χαρουτουνιάν, σύμφων α με την 

αριθμ.2500/282463/05-11-2019  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός Προέδρου 

Διοικητικού Συμβουλίου»  του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ – ΝΠΙΔ» (ΦΕΚ 948/08-11-2019 τεύχος ΥΟΔΔ), 

καλούμενο στο εξής για συντομία «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» 

και αφετέρου 

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

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

καταστατικό της εταιρείας, καλούμενης στο εξής για συντομία «Ανάδοχος» 

έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθ. πρωτ. …/…-…-2021 Απόφαση … του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα 

ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

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

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

μέρος της σύμβασης αυτής και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προαναφερθείσας 

προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί άμεσα με την παράδοση της, από την ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβών με τη σύνταξη σχετικού 

πρωτοκκόλου παραλάβής. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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

Β και στην προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και οικονομική), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής και μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά την παράδοση της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

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

αυτό θα βαρύνει τις πιστώσεις του Έργου με τίτλο:«Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των 

εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» ακρωνύμιο «GoCitrus», , Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5072531, στα 

πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 

(ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) και θα καταβληθεί ύστερα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών. Το 

ποσό της σύμβασης αναλύεται: 

καθαρό ποσό …………….€ 

πλέον Φ.Π.Α. …%, …………….€  

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: ………….€  

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε έξοδα, φόρτωσης, μεταφοράς κλπ, τα οποία βαρύνουν τον Ανάδοχο. Το ανωτέρω τίμημα είναι 
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σταθερό και δεν αναπροσαρμόζεται ούτε αυξάνεται για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 

Το ποσό για την προμήθεια της παρούσας σύμβασης υπόκειται: 

α) σε παρακράτηση φόρου 4% (…………€),  

β) σε κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (………..€), (για ποσά μεγαλύτερα ή ίσα 

των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ) 

γ) σε παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ1191/2017, ΦΕΚ 969/Β/22 -

3-2017) υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (……..€),  

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

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

(……€). 

 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Για την πληρωμή του κάθε ανάδοχο απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΙΕΛΥΑ  

β) Παραστατικό του αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει την προμήθεια σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την  

υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα της παρούσας. 

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

Παραλαβής, υποχρεούται δε, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την προμήθεια των ειδών.  

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

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

και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του οι οποίοι συμμετέχουν στην εν λόγω 

προμήθεια, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα 

Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω προμήθεια. Η Αναθέτουσα Αρχή 

μπορεί, να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τα άρθρα 73 & 74 του 

ν4412/2016. Σε καμία ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

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

πρόσωπα.  

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

οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους υπεργολάβους, που θα 

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

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

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

παροχή οποιοδήποτε των υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της Σύμβασης.  

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

αλληλεγγύως και εις ολόκληρων υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος 

απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της 

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

τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας  βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους 

ίδιους όρους και το ίδιο συμβατικό τίμημα.  

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

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

βαρύνουν τα αλληλεγγύως εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση 

για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. Κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή 

όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν  

στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  

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

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

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του 

ν.4412/2016. 

 

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

λόγω καταγγελίας της Σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

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

να παρέχονται οι ζητούμενες υπηρεσίες.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

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

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

κυρώσεις.  

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: 

α. Υπαιτιότητας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

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

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

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

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής του ΙΕΛΥΑ. Σχετικά 

πρωτόκολλα θα συντάσσονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

των υπηρεσιών που παρέχονται και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

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

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

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

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

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

διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα 

δικαστήρια των Αθηνών.  

 

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

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

συμβαλλόμενος έλαβε από ένα (1) όμοιο.  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΕΡΚΟΣ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 

 

 

…………………………….. 

 

 

 

                                             Ο Συντονιστής και 

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου για το ΙΕΛΥΑ 
 

 
 

 
 

 

                                                                                Δρ Βασίλειος Ζιώγας 
Εντεταλμένος Ερευνητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο:«Διάσωση, 
διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» 
ακρωνύμιο «GoCitrus», Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5072531, στα πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), 
συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης). 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Ελίας, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ: .... (συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός ομάδας) 

 

 
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 μέρα της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Προσφερόμενη 

Ποσότητα 

Τιμή μονάδας 

(τεμάχιο/συσκευασία) 

Σύνολο αξίας   

(άνευ ΦΠΑ) 

Σύνολο 

αξίας ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

(με ΦΠΑ) 

1       

2 
      

....       

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ... 

  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο:«Διάσωση,  
διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» 
ακρωνύμιο «GoCitrus»,, Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (MIS) 5072531, στα πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020),  
συγχρηματοδοτούμενο από Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης). 

 
ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου 

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

 

ΟΜΑΔΑ: .... (συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός ομάδας) 

Α/Α Περιγραφή Είδους   Απαίτηση 
Απάντηση 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Παραπομπή 

τεκμηρίωση 

    ΝΑΙ     

 

 

Τόπος – Ημερομηνία: 

 

 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα 

 
 

Για τη συμπλήρωση του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, σημειώνεται ότι:  

Στη Στήλη «Περιγραφή είδους», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι/απαιτήσεις όπως παρουσιάζονται 
στους πίνακες του Τμήματος Β.  

Αν στους πίνακες του Τμήματος Β έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» με τη λέξη «ΝΑΙ», τότε στον παρών πίνακα για 
όλα τα είδη στη στήλη «Απαίτηση» θα συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ». 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η απάντηση του Αναδόχου η οποία θα έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη 
προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά  

Αν ένα κελί είναι ΚΕΝΟ εκλαμβάνεται ως αρνητική απάντηση (ΟΧΙ) και αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς  

Στη στήλη «Παραπομπή τεκμηρίωση» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το 
οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, οι οποίες οφείλουν να είναι συγκεκριμένες (π.χ. 

Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, αριθμός παραπομπής κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο θα υπογραμμιστεί 
το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα 

Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Α.18).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπειυποχρεωτικάνα συμπληρώσουν 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 σύνα ης δημόσιας σύμβασης  

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

 

 

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

φορέα(αφ) 

- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ :ΕΛΓΟ:55143 / ΙΕΛΥΑ: 35 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Λεωφόρος Καραμανλή 167, Τ.Κ. 73 134, Χανιά, Κρήτη (για 

ΙΕΛΥΑ) 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χριστίνα Σιδηροπούλου 

- Τηλέφωνο: 2102829512 
- Ηλ. ταχυδρομείο: sec.cha@elgo.iosv.gr 

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

εξοπλισμού για τις ανάγκες του Έργου με τίτλο:« Διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση του γηγενούς γενετικού 
υλικού των εσπεριδοειδών με σύγχρονες βιο-αναλυτικές προσεγγίσεις» ακρωνύμιο «GoCitrus», Κωδικός Πράξης 

ΟΠΣ (MIS) 5072531, στα πλαίσια της Δρασης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), συγχρηματοδοτούμενο από 

Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). (CPV:) 

-Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:[ ......... ] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες :[Προμήθεια εξοπλισμού] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων :[Τμήμα 1:……., Τμήμα 2:………] 

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

 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή 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 ανήκουνοι 
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 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 

μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογρά τε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά,αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η 
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την 

κατάταξη στον επίσημοκατάλογοv: 
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, ήΔ 

κατάπερίπτωσηΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 

 

 
 
 
 

α) [……] 

 

β)(διαδικτυακήδιεύθυνση,αρχήήφορέαςέκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 

 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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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: 

 
 

 
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 γιατην υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 
φορείς. 
Εάν ναι:  

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην  α) [……] 
ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για  

συγκεκριμένα καθήκοντα …):  

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς  

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία β) [……] 

σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας  

ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 

Τμήματα (Ομάδες) Απάντηση: 

Κατά  περίπτωση,  αναφορά του τμήματος (ομάδας) 
ή των τμημάτων (ομάδων) για τα οποία ο 

οικονομικόςφορέαςεπιθυμεί να υποβάλει προσφορά.  

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

 

 

 

 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον  
σκοπό …): 

[……] 

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: 
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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 στηρίζ εται ο οικονομικός 

φορέας 
 

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: 
[…] 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 
του άρθρου131 παρ.5 ή εφόσον ο προσφέρων/υποήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσεισε τρίτους υπόμορφή υπεργολαβίας τμήματης σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 
30%της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ 
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζ ονται με ποινικές καταδίκεςviii 

 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη 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:(διαδικτυακήδιεύθυνση,αρχήήφορέας 
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 ορίζ εται 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:(διαδικτυακήδιεύθυνση,αρχήήφορέας 
έκδοσης,επακριβή 

 
στοιχεία αναφορ άς τωνεγγρ άφ ω ν ) : 
[……][……][……][……]xix

 

παιδική εργασία και άλλες μορφ ς εμπορίας ανθρώπων xv.  

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ρηματοδότηση της τρομοκρατίας xiv· 
 

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

 συμμετοχή σε εγκληματικήοργάνωσηix· 

 
 δωροδοκίαx,xi· 

 
 απάτηxii· 

 
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικ ςδραστηριότητες xiii· 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικόςφορέαςέχειλάβειμέτραπουνα 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγρά τε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΟΞ3Μ-Ω8Π
21PROC008592712 2021-05-12



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Λεωφόρος Καραμανλή 167, 

Αγροκήπιο, 73134, Χανιά  Κρήτης  
ΤΗΛ: 28210 83410,  E-mail: 

sec.cha@elgo.iosv.gr 
41  

 

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

 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υπο ρεώσεις 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 
περιόδουαποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

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)[……]· α)[……]· 
 

β)[……] β)[……] 

 

γ.1) [] Ναι[]Όχι γ.1) [] Ναι []Όχι 

-[] Ναι[]Όχι -[] Ναι []Όχι 

 
-[……]· -[……]· 

 

-[……]· -[……]· 

 

γ.2)[……]· γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι[]Όχι δ) [] Ναι []Όχι 

Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν  

λεπτομερείς πληροφορίεςλεπτομερείς πληροφορίες 
[……] [……] 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηόσοναφοράτηνκαταβολή 
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχε ία αναφοράς των εγγράφω ν ): x xiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζ ονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα  

 

Πληροφορίες σχ ετικά 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 ει πράξει, περιγρά τε 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 λεπτομερήστοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπό η της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τιςπεριστάσειςxxvii 
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 ει πράξει, περιγρά τε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[..........……] 
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Έχει συνά ει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους  οικονομικούς   φορείς   με   σκοπό   τη  στρ 

βλωση τουανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

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

 

 
 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το ει πράξει, περιγρά τε 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 

σύνα ης τηςσύμβασηςxxx; 
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 ει πράξει, περιγρά τε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών  ευδών  δηλώσεων  

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  
β) δεν έχει 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 αποφάσειςπου αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 

 
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): 
[……][……][……] 
Εάνναι,έχειλάβειοοικονομικόςφορέαςμέτρα 
αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το ει πράξει, περιγρά τε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής (ενότητα α 

δηλώνει ότι: 

ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 
 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

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

 
 
 

Α: Καταλληλότητα 
 

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 εγκατάστασήςτου 
 

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 στοιχε ία αναφοράς των εγγράφω ν ): 
[……][……][……] 

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

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

ΑΔΑ: 9Ε0ΙΟΞ3Μ-Ω8Π
21PROC008592712 2021-05-12



 

 

 

 
 

 

 
 

 
Λεωφόρος Καραμανλή 167, 

Αγροκήπιο, 73134, Χανιά  Κρήτης  

ΤΗΛ: 28210 83410,  E-mail: 
sec.cha@elgo.iosv.gr 

46  

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

 

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 εξήςxxxiv: 
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 στοιχε ία αναφοράς των εγγράφω ν ): 
[……][……][……] 

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, 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] 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: 

[…................................…] 

Ο οικονομικός φορέας πρ πει να παράσχει πληροφορίες μόνονόταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έουν 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο 

οικονομικός φορέας έχει παράσχει τ ις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 

δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): 

[…] 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίεςxxxvii, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο τηςποιότητας: 

[……..........................] 

 

 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο 

τε νικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα    
μέτρα για την διασφάλιση τηςποιότητας: 

[……] 

4) 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 εργατοϋπαλληλικόπροσωπικό: 

[........],[ ....... ] 

[........],[.........] 
[........],[.........] 

Έτος, αριθμός διευθυντικώνστελεχών: 
[........],[ ....... ] 

[........],[.........] 
[........],[.........] 

5) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 

ακόλουθα μηχ ανήματα, εγκαταστάσεις και 
τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση τηςσύμβασης: 

[……] 

6) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxviii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

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. 

Περιγραφ 
ή 

ποσά ημερομηνί 
ες 

παραλήπτες 
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Μέρος  V: Τελικές δηλώσεις 

 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρε ισύμφωνα με τα μέρηΙ–IV ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxix,εκτός εάν: 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xl.

 

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 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ.............. [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του 
παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του υπ’ αριθμ.πρωτ. 1645/24197/12-
05-2021 συνοπτικού διαγωνισμού. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(- ς): [……] 
 
 

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 εργ αζ ομένους 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 εργαζ ομένους 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 εργαζ ομένους 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 
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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 τουπεριβάλλοντος. 
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 κείμενηνομοθεσία).  
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 αυτήνΠρωτοκόλλων.  
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 άλλεςδιατάξεις”. 
xv  

Όπως ορίζ εται 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 φορέςχρειάζεται. 
xviii  

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
Xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται
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xx 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xxi 

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων πουλήφθηκαν.  
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 υποβολήςπροσφοράς  
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 άρθρο48. 
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 καθορίζ ονται στο Παράρτημα αυτό. 
xxxiv 

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη. 
xxxv 

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζ ητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα πέντε έτη. 
xxxvi 

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.  
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xxxvii 
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 έντυπαΤΕΥΔ. 
xxxviii 

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.  
xxxix 

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xl 

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 λόγωπρόσβαση. 
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