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ΣΔΤΥΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

 

Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ 

πλνπηηθόο δηαγσληζκόο  γηα παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA II Greece-Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, 

THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν «Competitive 

livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic 

development» θαη αθξσλύκην COMPLETE (θσδ   ξγνπ Α2-2.2-8)  ηνπ Ηλζηηηνύην 

Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ (Η Κ Δ ) ζην Αγξόθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο 

  
 

CPV: 79400000-8, CPV: 72500000-0 

Αλαζέηνπζα 

Αξρή 

Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – «ΓΖΜΖΣΡΑ»/  

Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ Θεζζαινλίθεο (Η.Κ.Δ.) 

Πξνϋπνινγηζκόο 37.000 € (ηξηάληα επηά ρηιηάδεο επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

Φνξέαο 

Υξεκαηνδόηεζεο 

Ζ δαπάλε ζα  βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ  INTERREG IPA II 

Greece-Albania 2014-2020‟‟ PRIORITY AXIS2, THEMATIC 

PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν 

«Competitive livestock entrepreneurship and health protection for 

sustainable rural economic development» θαη αθξσλχκην 

COMPLETE (θσδ.  ξγνπ Α2-2.2-8). 

Γηαδηθαζία 

Αλάζεζεο 
πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο 

Πξσηόθνιιν 

δηαγσληζκνύ 
45/541/07-01-2021 

Κξηηήξην 

θαηαθύξσζεο 

Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη πνηφηεηαο -ηηκήο ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ησλ ππφ 

πξνθήξπμε ππεξεζηψλ. 

Σόπνο θαηάζεζεο  

πξνζθνξώλ 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (Η.Κ.Δ.) 

ΚΣΖΜΑ ΘΔΡΜΖ, ΣΚ 57001 ΘΔΡΜΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Καηαιεθηηθή 

εκεξνκελία θαη 

ώξα ππνβνιήο 
Γεπηέξα 25/01/.2021  θαη ώξα 12:00 κ κ  

Ζκεξνκελία 

δηελέξγεηαο 

 (Απνζθξάγηζε) 

   Γεπηέξα 25/01/2021  θαη ώξα 12:30 κ κ  
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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Αξηζκ  Πξση : 45/541/07-01-2021 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ – «ΓΖΜΖΣΡΑ»(ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ) 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ (Η Κ Δ ) 

ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη πνηφηεηαο-ηηκήο, κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρσλ πνπ ζα αλαιάβεη: 

Σε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθήο /εθπαηδεπηηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο 

ειεθηξνληθώλ εξγαιείσλ (e-decision/e-training) βαζηζκέλα ζην κνληέιν ηνπ “one-stop-shop” 

(ζπξίδα εληαίαο εμππεξέηεζεο) θαη ηε δεκηνπξγία Οδηθώλ Υαξηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 

βηώζηκεο θηελνηξνθίαο   

 

Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ αλσηέξσ  είλαη 37 000,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

(Καζαξή αμία: 29 838,71 €, ΦΠΑ : 7 161,29€)  ηα αλσηέξσ πνζά ζπκπεξηιακβάλνληαη όιεο 

νη λόκηκεο θξαηήζεηο)  

 

Ο δηαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηε ζην πιαίζην πινπνίεζεο  ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA II 

Greece-Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC 

OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for 

sustainable rural economic development» θαη αθξσλύκην COMPLETE (θσδ   ξγνπ Α2-2.2-8).  

Θα γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο κε ηελ πξνυπφζεζε λα εθπιεξψλεηαη  ην ζχλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ-παξαδνηέσλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ 

ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ - παξαδνηέσλ  

Σόπνο θαηάζεζεο πξνζθνξώλ: (Η.Κ.Δ.), ζην Αγξφθηεκα Θέξκεο  Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ. 57001 ηει. 

2310 36.53.70, 2310 36.53.94, ζηε Γξακκαηεία. 

Γιώζζα ππνβνιήο πξνζθνξώλ: Διιεληθή. 

Τπνβνιή πξνζθνξώλ: κέρξη  Γεπηέξα 25/01/.2021  θαη ψξα 12:00 κ.κ. 

Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο: Γεπηέξα 25/01/.2021  θαη ψξα 12:30 κ.κ. 

Σόπνο Γηελέξγεηαο: (Η.Κ.Δ.) Διιεληθήο Γεσξγηθήο ρνιήο, Αγξφθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, 

Σ.Κ. 57001  

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά βάζεη πνηόηεηαο-ηηκήο ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη πιεξνί ηνπο γεληθνύο θαη εηδηθνύο όξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ 

απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ ησλ ππό πξνθήξπμε ππεξεζηώλ  
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ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

• Δπσλπκία: Διιεληθόο Γεσξγηθόο Οξγαληζκόο – «Γήκεηξα»/Η Κ Δ  

• Γηεύζπλζε: Αγξόθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ΣΚ 57001, Σ Θ 60272 

• Σειέθσλν: 2310 36 53 70 

• Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (Δ-mail): info@vri.gr   

• Ηζηνζειίδα  (website) www.elgo.gr, www.vri.gr  

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεχρνο ηεο Γηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Ο.- 

ΓΖΜΖΣΡΑ - Η.K.Δ., Γξακκαηεία, Αγξφθηεκα Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ηειέθσλν 2310 365 370 θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ www.elgo.gr 

 Πιεξνθνξίεο Δηδηθέο θαη Σερληθήο Φύζεσο δίλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ Γξ 

καξάγδα σηεξάθε  (γηα ην ηερληθφ ηκήκα) ζην ηειέθσλν 2310 36.53.73 θαη ζηελ Γξακκαηεία, 

ζην Tειέθσλν 2310 36.53.70. 

 

ΣΜΖΜΑ Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνύ 

ΣΜΖΜΑ Β: Παξαξηήκαηα 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α: ρέδην ύκβαζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, (Τπφδεηγκα) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο 

(Τπφδεηγκα)  Σππνπνηεκέλν  ληππν Τπεχζπλε Γήισζε (ΣΔΤΓ). 

 

 

Γηα ηνλ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ  

 Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΗΚΔ 

Γξ Αληώληνο  Εδξάγθαο 

 Γηεπζπληήο Δξεπλώλ 

 

(*Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην 

πξσηόηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν 

ηνπ θνξέα) 
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ΣΜΖΜΑ Α 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ  

A. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ (e-

decision/e-training) βαζηζκέλα ζην κνληέιν ηνπ “one-stop-shop” (ζπξίδα εληαίαο 

εμππεξέηεζεο) πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθηξνθψλ,  θαη  

B. Γεκηνπξγία Οδηθψλ ραξηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θηελνηξνθίαο  

εθηηκψκελνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 37.000,00 € κε ΦΠΑ. ζχκθσλα κε ηνπο  φξνπο θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζέηεη ε παξνχζα πξνθήξπμε. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ απαηηήζεσλ.  

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ην έξγν ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA II 

Greece-Albania 2014-2020‟‟ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC 

OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for 

sustainable rural economic development» θαη αθξσλχκην COMPLETE (θσδ.  ξγνπ Α2-2.2-8).  

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 

4412/16, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη κφλν ηηκήο. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

O ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 37 000,00 € 

(ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ινηπψλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ.  

Σνπο αλαδόρνπο  βαξύλνπλ: 

α) θξάηεζε 0,07% ππέξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (άξζξν 44 Ν4605/2019) επί ηεο θαζαξήο αμίαο 

(ρσξίο ην Φ.Π.Α.), πξν θφξσλ & θξαηήζεσλ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

β) ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% ππέξ ΟΓΑ), ήηνη 3,6% επί ηνπ πνζνχ ηεο θξάηεζεο 

0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

γ) παξαθξάηεζε χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ/ΑΔΠΠ (ΚΤΑ1191/2017, ΦΔΚ 969/Β/22-3-2017- ππνινγίδεηαη επί ηεο 

θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ην Α.Π.Γ ΣΔΦ Α΄1087988 ΔΞ 2013/30.5.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζε 

Σειψλ θαη Φνξνινγηψλ, επί ηεο παξαθξάηεζεο 0,06% δηελεξγείηαη θαη θξάηεζε ηέινπο 

ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξέο ππέξ ΟΓΑ). 
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δ) παξαθξάηεζε θφξνπ 8% επί ηεο θαζαξήο αμίαο (ρσξίο ην Φ.Π.Α.), ζχκθσλα κε ηνλ 

Ν.4172/2013 άξζξν 64 παξ.2. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

Σα θαζήθνληα ηνπ αηφκνπ/εηαηξίαο ζα είλαη: 

A. Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ εξγαιείσλ (e-

decision/e-training) βαζηζκέλα ζην κνληέιν ηνπ “one-stop-shop” (ζπξίδα εληαίαο 

εμππεξέηεζεο) πνπ λα ζηνρεύνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ εθηξνθώλ.  

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα πνπ ζα 

πεξηέρεη θαη ζα δηαρεηξίδεηαη κηα εθηεηακέλε ζπιινγή νληνηήησλ πεξηγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαζψο θαη πξνθαζνξηζκέλνπο αιγφξηζκνπο. 

 Ζ Ζιεθηξνληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ζα είλαη κηα δηαζχλδεζε (interface), δειαδή κέξνο ινγηζκηθνχ, 

πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ ίδηα ηε θπζηθή βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Πξφθεηηαη γηα web based εθαξκνγή κε ειεθηξνληθά εξγαιεία ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο (e- 

decision/e-training) βαζηζκέλα ζην κνληέιν ηνπ “one-stop-shop” (ζπξίδα εληαίαο εμππεξέηεζεο) 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθηξνθψλ.  

Σν αληηθείκελν ησλ ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ ζα αθνξά  ηελ εθηίκεζε/πξφβιεςε:  

 ησλ επνρηθψλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο απψιεηεο ζηελ παξαγσγή 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο ελδεκηθψλ λνζεκάησλ  

 ηνπ θφζηνπο αιιά θαη ηνπ θέξδνπο ζε επίπεδν εθηξνθήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ ειέγρνπ ησλ λνζεκάησλ απηψλ κε βάζε ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ δηαγλσζηηθψλ 

κεζφδσλ θαη ζηαηηζηηθψλ κνληέισλ   

ηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα είλαη νη εμήο:  

 Δπίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο νκνηνκνξθίαο ζηελ δηεπαθή κεηαμχ ηεο εθαξκνγήο θαη 

ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο απηήο,  

 Δπηινγή θηιηθνχ ηξφπνπ παξνπζίαζεο, φζνλ αθνξά ηελ δηεπαθή ησλ ρξεζηψλ κε ηελ 

εθαξκνγή, 

 Δμαζθάιηζε πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  Οη γεληθέο αξρέο πνπ ζα 

δηέπνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ζε ιεηηνπξγηθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν 

πεξηιακβάλνπλ:  

o χζηεκα «αλνηθηήο» αξρηηεθηνληθήο (open a chi ec   e), δειαδή αλεμαξηεζία απφ 

ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή θαη ρξήζε πξνηχπσλ  

o Οκαιή ζπλεξγαζία θαη ιεηηνπξγία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθψλ εθαξκνγψλ θαη 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο  

o Σελ επεθηαζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ρσξίο αιιαγέο ζηελ δνκή θαη αξρηηεθηνληθή ηεο  

o Αξζξσηή ( od  a ) αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα επηηξέπνληαη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο θαη αληηθαηαζηάζεηο, ελζσκαηψζεηο, αλαβαζκίζεηο ή αιιαγέο δηαθξηηψλ 

ηκεκάησλ ινγηζκηθνχ ή εμνπιηζκνχ.  
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o Αξρηηεθηνληθή M   i- ie  γηα ηελ επειημία ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο θαη θνξηίνπ 

κεηαμχ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ  

o Υξήζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (R  MS) γηα ηελ 

επθνιία δηαρείξηζεο κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ, γηα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

εθαξκνγψλ θηιηθψλ ζηνλ ρξήζηε, γηα ηελ απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

γηα ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ πξνζβάζεσλ ζηα δεδνκέλα.  

 

Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη:  

α) αλνηθηφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, β) αλνηθηφ ηεθκεξησκέλν θαη δεκνζηεπκέλν ζχζηεκα 

δηεπαθήο κε πξνγξάκκαηα ηξίησλ, γ) ηππνπνηεκέλα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο, δ) αλνηθηφ 

πεξηβάιινλ σο πξνο ηε κεηαθνξά θαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα, ε) αλνηθηφ 

πεξηβάιινλ σο πξνο ηελ ηερλνινγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ζη) ρξήζε γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο 

ιεηηνπξγίαο (GUI) γηα ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ επθνιία εθκάζεζήο ηνπ, δ) 

ελζσκάησζε άκεζεο ππνζηήξημεο βνήζεηαο (online he p) θαη νδεγηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο αλά 

δηαδηθαζία ή θαη νζφλε, ε) ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 

πνπ ζα αλαπηπρζεί: (πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζεθεχνληαη, αθεξαηφηεηα θαη αζθάιεηα 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο, ζχληαμε ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο εθαξκνγήο θαη ησλ εξγαιείσλ 

δηαρείξηζεο (sys e   an a s), θαζψο θαη ιεπηνκεξή εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο (ope a ion  an a s) 

θαη ππνζηήξημεο ησλ ρξεζηψλ ( se   an a s)), ζ) χπαξμε βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

εμαγσγή φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ εηζαγσγή  

εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλεο δνκήο, η) πξφβιεςε γηα εμαγσγή δεδνκέλσλ κε βάζε ηελ 

εκέξα εηζαγσγήο /ηξνπνπνίεζεο /δηαγξαθήο θαη κε βάζε ηνλ ρξήζηε θαη θ) ειεγρφκελε θαη 

δηαβαζκηζκέλε πξφζβαζε ζηελ εθαξκνγή  απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα ιεηηνπξγίαο.  

 

Β  Γεκηνπξγία Οδηθώλ ραξηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θηελνηξνθίαο κε βάζε ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ λνζεκάησλ ζην πιαίζην ζηξαηεγηθήο /πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

παξέκβαζεο βάζε ησλ επξεκάησλ (κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα) πνπ έρνπλ ήδε εμαρζεί απφ ην 

πξφγξακκα θαη ζα αθνξνχλ ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

βηψζηκε θηελνηξνθία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή. Οη εξγάζηκεο επίζεο ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία «νδηθψλ ραξηψλ» ( oad aps) πνπ ζα θαζνξίδνπλ ηα επηζπκεηά  

ηειηθά ζεκεία θαη ιχζεηο. Οη «νδηθνί ράξηεο» νπζηαζηηθά  απνηεινχλ έλα ζρέδην δξάζεο, ζην 

νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη κειινληηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηείηαη γηα λα παξακείλεη 

βηψζηκε ε θηελνηξνθία ζηελ ΠΓΜ θαη λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εθηξνθψλ.  

Μέζα απφ ηνπο «ράξηεο» απηνχο ζα πεξηγξάθνπλ επίζεο νη δπζθνιίεο αιιά θαη ηα θξίζηκα θελά 

γλψζεο θαη ζα πξνηαζνχλ νη αλαγθαίεο παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζή  ηνπο. 

 Με βάζε ηνπ ράξηεο απηνχο ζα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια θπιιάδηα νδεγηψλ πνπ ζα 

πεξηέρνπλ ηα θχξηα ζεκεία δξάζεο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

βησζηκφηεηα ησλ εθηξνθψλ  

 

Οη Οδηθνί ράξηεο ζα είλαη ζηελ Αγγιηθή Γιώζζα  
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ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ  πξνζφληα. 

i) Δκπεηξία ζηελ πινπνίεζε ζπλαθψλ έξγσλ.  

Χο ζπλαθή έξγα λννχληαη:  

   ξγα αγξνδηαηξνθηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

  ξγα πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 

ii) Οκάδα  ξγνπ κε ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ κέιε :  

 1 κέινο κε πηπρίν (ΠΔ) ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ κε 

αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηελ επηθνηλσλία/κάξθεηηλγθ. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 

δεθαεηή  γεληθή  επαγγεικαηηθή  εκπεηξία θαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη σο Τπεχζπλνο  ξγνπ ζηελ 

πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) νινθιεξσκέλσλ ζπγρξεκαηνδνηνπκέλσλ έξγσλ κε 

αληηθείκελν ηελ αγξνδηαηξνθή.  

 

 1 κέινο κε πηπρίν (ΠΔ) Πιεξνθνξηθήο ή Μεραλνιφγνπ Μεραληθνχ  ή Ζιεθηξνιφγνπ 

Μεραληθνχ  θαη θάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ  Γηπιψκαηνο ζε ζρεηηθφ  αληηθείκελν. Πξέπεη λα 

δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ /πινπνίεζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ Δπίζεο 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία.  

 

 1 κέινο κε πηπρίν (ΠΔ) Κηεληαηξηθήο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ κε αληηθείκελν ηε 

κειέηε λνζεκάησλ ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 

ζεκαληηθή εξεπλεηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθηίκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απσιεηψλ λνζεκάησλ ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά λνζήκαηα πνπ 

είλαη αληηθείκελν κειέηεο  ζην παξφλ εξεπλεηηθφ έξγν (παξαζηηηθέο κνιχλζεηο/καζηίηηδεο) 

θαζψο επίζεο ζηε δεκηνπξγία «νδηθψλ ραξηψλ» πνπ λα αθνξνχλ ηα λνζήκαηα ησλ 

παξαγσγηθψλ δψσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηε ζπκκεηνρή εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ κε ζπλαθέο αληηθείκελν. 

 

 1 κέινο κε πηπρίν (ΠΔ) ζηηο θνηλσληθέο ή/θαη νηθνλνκηθέο επηζηήκεο θαη κεηαπηπρηαθφ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηξηεηή επαγγεικαηηθή  

εκπεηξία θαη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε Οκάδα έξγνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 

νινθιεξσκέλσλ ζπγρξεκαηνδνηνπκέλσλ έξγσλ κε αληηθείκελν ηελ αγξνδηαηξνθή.  

 

Δπηζπκεηφο επίζεο είλαη ν άξηζηνο/πνιχ θαιφο ρεηξηζκφο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηα κέιε ηεο 

Οκάδαο (ην πξφγξακκα απνηειεί δηεζλή ζπλεξγαζία θαη απαηηεί ζπγγξαθή εθζέζεσλ θαη 

εξγαζηψλ) θαζψο θαη ε θαιή γλψζε ρξήζεο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 

Ζ εκπεηξία απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα θαη 

ζπλαθείο εξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε δηεζλή ή ειιεληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθ δνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β, ηνπ λ. 3429/2005 «Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνί 

(Γ.Δ.Κ.Ο.)» (ΦΔΚ 314 Α΄) φπσο ην άξζξν πξνζηέζεθε κε ηελ 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 

4002/2011 «Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ - Ρπζκίζεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε – Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ 

Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο»  

(ΦΔΚ 180Α΄/2208-2011). Σν λφκν 1845/1989 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Σελ αξηζ. 188763/10-10-2011(ΦΔΚ Β΄2284/13-10-2011) Κνηλή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία 

ζπζηάζεθε ν “Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – Γήκεηξα” – ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο αξηζ. 919/131869/20-10-2014(ΦΔΚ Β΄  

    2889/Β/27.10.14), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015), 

893/138106/21.12.2017(ΦΔΚ Β΄4800/29.12.2017) θαη 1437/69301/18.05.2018(ΦΔΚ 

Β΄1770/18.05.2018) φκνηεο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1845/89 (ΦΔΚ 102, Α΄ 26 Απξηιίνπ 1989), φπσο έρνπλ  

ηξνπνπνηεζεί  θαη ηζρχνπλ. 

4. Σελ ππ΄ αξηζ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΔΚ Β΄ 2889/Β/27.10.14) Κνηλή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ "Οξγαληζκφο ηνπ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΧΡΓΗΚΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ - ΓΖΜΖΣΡΑ - (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΖΜΖΣΡΑ) - 

Ν.Π.Η.Γ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ην Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ 

Θεζζαινλίθεο (ΗΚΔΘ). 

5. Σε κε αξηζκ.15β Απφθαζε ηεο 48
εο

 / 7-11-2014 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛ.Γ.Ο.-

ΓΖΜΖΣΡΑ κε ζέκα: «Δθαξκνγή ηεο αξηζκ.919/131869/20-10-2014 ΦΔΚ 

Β΄2889/27.10.2014) ΚΤΑ – Πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ». 

6. Σελ αξηζκ.1489/72729/22.05.2018 (ΦΔΚ ΤΟΓΓ 293/22.05.2018) Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, «Οξηζκφο κειψλ πξνζσξηλνχ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΖΜΖΣΡΑ – 

ΝΠΗΓ». 

7. Σε Απφθαζε ηνπ Γ 19 ηεο 60
ε
 /7&8-2-2015 πλεδξίαζεο κε ζέκα: «Οξηζκφο 

πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ Πξντζηακέλσλ ζηα Ηλζηηηνχηα Αγξνηηθήο  ξεπλαο» κε 

(ΑΓΑ:6ΦΞΟΞ3Μ-Υ2) 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Σεχρνο Α' 147/08.08.2016), Γεκφζηεο πκβάζεηο 

 ξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ θαζψο   θαη ηελ «Σξνπνπνίεζε ηεο 

παξ. 2 θαη πξνζζήθε παξ. 2Α ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο». 
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10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α΄/13-7-2010 “Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 

ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

11. Σνλ Καλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 

πκβάζεηο (CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 213/2008 ηεο 

Δπηηξνπήο. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηνπ ζπγρσλεπζέληνο ΔΘΗΑΓΔ, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

13. Σελ αξ.ζέκαηνο: 09 Απφθαζε ηεο 118
εο

 / 27-07-2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα: 

«Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ», κε (ΑΓΑ:6Δ6ΓΟΞ3Μ-ΖΞ).  

14. Σελ Απφθαζε ηεο 60
εο

/07 & 08-05-2015 αξηζ. 19  πλεδξίαζεο ηνπ Γ, ηνπ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ πνπ νξίδεη σο πξντζηάκελν ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ ηνλ Γξ 

Αληψλην Εδξάγθα θαη Απφθαζε ηεο 13
εο

 / 22.10.20 αξηζκ. 19 πλεδξίαζεο ηνπ Γ πνπ 

νξίδεη σο αλαπιεξψηξηα ηελ Γξ . σηεξάθε  

15. Σελ ππ‟ αξηζκ. 2525/67370/21-12-2020 (ΑΓΑ:ΦΔΓΓΟΞ3Μ-ΡΖΘ) Απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ κε ζέκα «πγθξφηεζε Δπηηξνπψλ γηα 

ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ Η.Κ.Δ. Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2021» 

16.  Σελ κε αξηζκ. πξση. 66711/17-12-2020 (ΑΓΑ: 63Ξ1ΟΞ3Μ-ΓΑΜ) (ΑΓΑΜ: 

20REQ007871759 2020 12 17) απφθαζε έγθξηζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο  ηεο 

Γεληθήο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Οηθνλνκηθφ,  γηα ακνηβέο θαη έμνδα 

ηξίησλ, γηα ηελ δεκηνπξγία ζπκβνπιεπηηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη νδηθνχ ράξηε 

λνζεκάησλ,  δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο 37.000,00 επξψ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREG IPA II Greece-Albania 2014-2020‟‟ θαη αθξσλχκην COMP ETE (θσδ. 

 ξγνπ Α2-2.2-8). 

17. Σν Τπεξεζηαθφ εκείσκα ηνπ επηζηεκνληθά ππεχζπλνπ Γξνο καξάγδα σηεξάθε, ην 

νπνίν πξσηνθνιιήζεθε κε ηνλ αξηζκ. Πξση. 2555/68230/28-12-2020 , ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ.  

18. Σελ αξηζκ. 2555/68230/30-12-2020 Απφθαζε ηνπ Γ/ληή ηνπ ΗΚΔ (ΑΓΑ:Χ036ΟΞ3Μ-

ΘΟ) γηα Γηελέξγεηα πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ: 

  α)  Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθήο /εθπαηδεπηηθήο ειεθηξνληθήο  

        πιαηθόξκαο  θαη  

  β) Γεκηνπξγία Οδηθώλ ραξηώλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θηελνηξνθίαο  

     

ΑΡΘΡΟ 6: ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

1. Ζ πεξίιεςε ηεο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

2. Σν ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΖΜΖΣΡΑ (http://www.elgo.gr)  θαη ζην Γηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – ΚΖΜΓΖ 

(http://www.eprocurement.gov.gr). 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ παξνχζα Πξνθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο  

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε http://www.elgo.gr  θαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ – ΚΖΜΓΖ 

http://www.eprocurement.gov.gr  

ΑΡΘΡΟ 8: ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο  λσζεο (Δ.Δ.) ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), θαζψο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο  ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γηα ηνπο ππνςεθίνπο ή πξνζθέξνληεο δε ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαλέλαο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Οη ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο κε εγγεγξακκέλε δξαζηεξηφηεηα απηήλ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  λαο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί 

αλάγθε θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα 

απνδεηθλχεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Τπφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, κηα θνηλνπξαμία νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ κεηερφλησλ ζηελ θνηλνπξαμία ή άιισλ θνξέσλ.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ππνβάιινληαη ζε 

θιεηζηφ θάθειν πνπ εμσηεξηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαησηέξσ πίλαθα. 

Ζ θαηάζεζή ηνπο γίλεηαη είηε ηδηνρείξσο είηε ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεχζπλζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ, κέρξη θαη ηελ εκέξα Γεπηέξα 25/01/2021 θαη ώξα 12:00 κκ 

Α) ηνηρεία Απνζηνιέα (ππνςήθηνπ Αλαδόρνπ): 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ :  

Δπσλπκία: ……………………………………………………………………….…  

Γηεχζπλζε: …………………………………………………………………………  

Αξηζκφ ηειεθψλνπ: ………………………            (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν) 

e-mail: …………………………………………… (Δίλαη απαξαίηεην ζηνηρείν)  

Γηα ην Γηαγσληζκό: «Πξνζθνξά για παροχή υπηρεςιών»  

Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ Γηαγσληζκνύ: 45/541/07-01-2021 
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Σφπνο/Γηεχζπλζε Καηάζεζεο ή απνζηνιήο πξνζθνξψλ: «Γηεχζπλζε: Ηλζηηηνχην 

Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ, Αγξφθηεκα Θέξκεο -Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ.57001, Σ.Θ.60458, ηει. 

επηθνηλσλίαο: 2310-365370»  

ΠΡΟΟΥΖ !!! Να ΜΖΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην 

Πξσηόθνιιν 

B) Γηεύζπλζε ππνβνιήο θαη ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνύ 

ΠΡΟ: 

Διιεληθό Γεσξγηθό Οξγαληζκό – ΓΖΜΖΣΡΑ/ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΡΔΤΝΧΝ ΑΓΡΟΚΣΖΜΑ  ΘΔΡΜΖ, ΣΚ 57001 ΘΔΡΜΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ 

 Γηαθήξπμε αξ. πξση. 45/541/07-01-2021  

 Ζκεξνκελία Γηελέξγεηαο εκέξα Γεπηέξα 25/01/2021 ψξα 12:30κκ   

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξάο εκέξα Γεπηέξα 25/01/2021 θαη ψξα 12:00    

Γηαγσληζκφο  παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  INTERREG IPA II 

Greece-Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC 

OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for 

sustainable rural economic development» θαη αθξσλύκην COMPLETE (θσδ.  ξγνπ Α2-2.2-

8).  

 

ΠΡΟΟΥΖ: Να ΜΖΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηόθνιιν. 

Οη πξνζθνξέο δχλαηαη λα θαηαηίζεληαη είηε ηδηνρείξσο είηε ηαρπδξνκηθά. Σελ επζχλε γηα ηελ 

εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ζην Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ ηελ θέξνπλ 

αθέξαηα νη πξνζθέξνληεο. 

Δηδηθά θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία, ε έλαξμε θαη ε ιήμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο 

μεθηλά κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ σο άλσ  αλαθεξφκελε εκεξνκελία ιήμεο θαη δχλαηαη λα 

ζπλερηζηεί θαη πέξαλ απηήο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο 

δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Πξηλ ηε 

ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο παξαιαβήο πξνεγείηαη πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. Μεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δε γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα 

αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο.  

Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Μέζα ζηνλ θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη: 
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1. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ», ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, φια ηα απαηηνχκελα 

απφ ηελ δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαηά ην άξζξν 10 ηεο παξνχζεο. 

2. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε "ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζηελ νπνία 

ζα πεξηγξάθεηαη ην πξνθίι ησλ ηθαλνηήησλ/πξνζφλησλ ηνπ αλαδφρνπ ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ 

ην ζχλνιν ησλ εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ Άξζξνπ 4 γηα ηε πξνζθεξφκελε ππεξεζία. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β΄ ηεο 

παξνχζεο ή/θαη λα επηζπλαθζνχλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ησλ εηδψλ. 

3. Υσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», ζηνλ 

νπνίν ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ 

νπνία ζα δειψλεηαη ε ηηκή θαη φηη ε πξνζθνξά ζα ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β' ηεο παξνχζεο.   Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δίδεηαη ηηκή ε νπνία ζα εθθξάδεηαη ζε επξψ. 

Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο άλεπ ΦΠΑ ησλ ππνςεθίσλ αλά είδνο δηαγσληζκνχ ζα ιεθζεί 

ππ‟ φςηλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηάηαμε ησλ ζπκκεηερφλησλ κε αχμνπζα ζεηξά γηα ηελ επηινγή 

ηνπ κεηνδφηε.  

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαιύπηνπλ πιήξσο ηηο ηερληθέο θαη 

ινηπέο απαηηήζεηο ηεο πξνθήξπμεο.  

Οη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο  (3) κήλεο απφ ηελ 

επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν 

ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο 

ππφθεηηαη ζηελ απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα πεξηιακβάλνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, 

εληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ηνπο, έλαλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνληαη ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

Α) Σν Σππνπνηεκέλν  ληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λφκνπ 4412/2016 (Α΄ 147) ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Β ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. Δηδηθά ην Μέξνο IV: Κξηηήξηα Δπηινγήο ζπκπιεξψλεηαη ε 

ελόηεηα Α θαη κόλν. 
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Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην απαηηνχκελν θαηά ηα αλσηέξσ ΣΔΤΓ, δχλαηαη λα θέξεη κφλν ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζεο 

ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ 

πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Β) Δθφζνλ νη ελδηαθεξφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ 

καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, κε βεβαίσζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο 

ηνπο. 

Γ)  ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα 

νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα 

δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη δε: 

Πξνθεηκέλνπ γηα ΑΔ θαη ΔΠΔ: 

• Καηαζηαηηθφ ζχζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαζψο θαη ηα 

αληίζηνηρα ΦΔΚ δεκνζίεπζεο. 

• ΦΔΚ ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ην πξαθηηθφ Γ ή απφθαζε ησλ εηαίξσλ πεξί εθπξνζψπεζεο 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

• Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ / κε ιχζεο ηεο εηαηξείαο ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εκεξνκελία έθδνζεο έσο θαη  

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα Ο Δ  θαη Δ Δ : 

• Αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε φια ηα κέρξη ζήκεξα ηξνπνπνηεηηθά. 

• Πηζηνπνηεηηθά αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο πεξί κεηαβνιψλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλεηαηξηζκνύο : 

• Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο (θαηαζηαηηθφ θαη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ, απνδεηθηηθά ηήξεζεο δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο γηα ηε λφκηκε ζχζηαζή ηνπο), πξαθηηθφ Γ ή άιιν έγγξαθν απφ ην νπνίν 

πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα πνπ λφκηκα δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν. 

• Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ν ππνςήθηνο ζα δειψλεη φηη ν πλεηαηξηζκφο 

ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Σα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ αιινδαπή ππνβάιινπλ θαηά πεξίπησζε ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζχζηαζεο ηνπο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ηα πξφζσπα 

πνπ λνκηθά δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν, ηα νπνία εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ηα ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά. 

Δάλ ηελ πξνζθνξά ηελ ππνβάιιεη  λσζε ή Κνηλνπξαμία, ηα αλσηέξσ έγγξαθα ππνβάιινληαη 

γηα θάζε ζπκκεηέρνλ κέινο μερσξηζηά. 

21PROC007989648 2021-01-10



 

________________________________________________________________________ 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70,  E-mail: info@vri.gr  

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

15 
 

Ζ κε έγθπξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΗΜΑ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ 

επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν 

ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ Ν. 4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

Ζ ηηκή ζα δνζεί ζε επξψ,  ζηαζεξή ρσξίο θακία αλαπξνζαξκνγή γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ. 

ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ  κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. 

ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν 

ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη 

εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 

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

Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ 

δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα 

ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηε ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα 

ηα παξέρνπλ. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

       Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ Γεπηέξα 25/01/2020 θαη ψξα 12:30 κκ ζηα γξαθεία ηνπ 

Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ – ΓΖΜΖΣΡΑ/Η.Κ.Δ. απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο  

Γηαγσληζκψλ φπσο νξίζζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 2525/67370/21-12-2020 (ΑΓΑ: ΦΔΓΓΟΞ3Μ-

ΡΖΘ),  Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ  κε ζέκα «πγθξφηεζε 

Δπηηξνπψλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ηνπ Η.Κ.Δ. Θεζζαινλίθεο γηα ην έηνο 2021», ε νπνία, 

αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ησλ 

έιεγρν απηψλ. 

Ο Γηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζε έλα ζηάδην κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη πνηφηεηαο -ηηκήο 
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Οη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο, κε αχμνπζα ζεηξά ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο/ηηκήο βάζεο ηεο 

ηερληθήο/νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν πξνζθέξσλ ηελ ρακειφηεξε ηηκή, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνί ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ ησλ ππφ πξνθήξπμε ππεξεζηψλ. 

Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απφθαζε ηνπ 

Γηεπζπληή χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ ΗΚΔ.  

Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

θαη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ. 

Με ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλαθνίλσζεο θαηαθχξσζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο 

ζπλαθζείζα κε ηνπο ζην παξφλ αλαθεξφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, νη νπνίνη είλαη κε 

δηαπξαγκαηεχζηκνη, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. Δάλ ν 

Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζεο, ιχεηαη ε ζχκβαζε κε ηνλ Αλάδνρν, ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

επηθπιαζζνκέλεο ηεο αλαδήηεζεο θάζε δεκηάο απφ ηελ αηηία απηή. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή πξνρσξά ζε θνηλνπνίεζε θαηαθχξσζεο ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ 

αλσηέξσ πίλαθα θαηάηαμεο. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΜΠΛΖΡΧΖ - ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο ηνπ 

ΗΚΔ κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΗΚΔ, δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

Ο Αλάδνρνο πνπ αμηνινγήζεθε σο κεηνδφηεο, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο δέθα ( 10) 

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία εηδνπνίεζήο ηνπ, γηα ηελ ππνβνιή ησλ αθφινπζσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο: 

• Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ Νφκηκνπ Δθπξφζσπνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. 

• Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη, επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζπκπιεξψλεηαη ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ φηη δελ εθδίδεηαη 

ηέηνηνπ είδνπο πηζηνπνηεηηθφ. 
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• Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε 

γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο 

γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 

• Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)  ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, απφ ηα 

νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

• Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 

ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

• Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη 

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

εγγεγξακκέλνο κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

• Δγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο. Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

 

Ο  ιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Αμηνιφγεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε 

πξαθηηθνχ. Σν πξαθηηθφ θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

δηαβηβάδνληαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηε ιήςε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

Όζνη ππέβαιιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

πνπ θαηαηέζεθαλ. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ – ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 

Ο ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ/ Η.Κ.Δ. ζα θνηλνπνηήζεη ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε 

αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε 

θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, επί απνδείμεη. 

Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν ΔΛΓΟ - 

ΓΖΜΖΣΡΑ ζα πξνζθαιέζεη εγγξάθσο δηά εηδηθήο πξφζθιεζεο ή ηειεθσληθά ηνλ αλάδνρν λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δέθα (10) εκεξψλ. 

Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα 

ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ επφκελν ππνςήθην βάζεη ηνπ πίλαθα 

θαηάηαμεο. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο, λα 

απνθαζίζεη ηελ ηειηθή καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε. 

Δπίζεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα καηαηψζεη ην δηαγσληζκφ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην απηνχ, 

ρσξίο θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, λα δηθαηνχληαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιφγν. 
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: 

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

δηαδηθαζίαο,  

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

3. εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε 

ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ,  

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

ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα 

νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Ο Οξγαληζκφο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

1. Σεο νπνίαο ν ρξφλνο ηζρχνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 

2. Ζ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102  

ηνπ Ν.4412/2016. 

3. Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηνλ ΔΛΓΟ – 

ΓΖΜΖΣΡΑ/ΗΚΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016. 

4. Ζ νπνία είλαη ελαιιαθηηθή. 

5. Ζ νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη 

ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε 

ελψζεσλ. 

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

ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

7. Ζ νπνία δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Πξνθήξπμε. 

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

Πξνθήξπμε. 

9. Σεο νπνίαο ην ζπλνιηθφ ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ εθ ηνπ δηαγσληζκνχ ηεζέληα πξνυπνινγηζκφ. 

Ο Οξγαληζκφο, επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ 

βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, Πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ Τπνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ παξνχζα. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
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Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο 

Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε 

λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ 

απηψλ. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ – ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ 

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

2. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο Πξνζθνξέο ηνπο, δε 

δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

3. Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο 

χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. 

Γηα ζέκαηα, πνπ δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε 

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

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε Οηθνλνκηθή ηνπ 

Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα Πξνθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ 

νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα. 

4. Ζ χκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην 

πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ 

ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΥΡΟΝΟ, ΠΑΡΑΛΑΒΖ-ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ      

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη θαη λα παξαδψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη,  

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο έσο ηε ιήμε απηήο κε ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

παξαζηαηηθψλ, ηε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εμφθιεζή ηεο απφ ηνλ 

ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη κνλνκεξψο λα παξαηείλεη ηνλ αλσηέξσ ρξφλν θαηά ηελ απφιπηε 

θξίζε ηεο, ελεκεξψλνληαο πξνο ηνχην εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, ζπληάζζεη 

Πξσηφθνιιν Απφξξηςεο ηεθκεξηψλνληαο ηελ απφθαζή ηεο θαη ηελ θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν. Ζ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, επηθπιάζζεηαη ξεηά θάζε  αμίσζήο ηεο πξνο απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή θαη 

απνζεηηθή δεκηά πνπ ππέζηε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν, είηε ηκεκαηηθά, χζηεξα απφ  βεβαίσζε ηεο 

Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ  Γξνο . σηεξάθε Γηεπζχληξηαο Δξεπλψλ, πνπ ζα βεβαηψλεη θάζε 

θνξά, φηη ε πξφνδνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δηθαηνινγεί ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή, είηε κεηά ηελ 
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πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ηε βεβαίσζε πεξί ηνχηνπ ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, κε ηελ έθδνζε 

Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 

Ζ πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξψ (€) θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ην Η.Κ.Δ., 

κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη κε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο  

β) απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα ρξέε πξνο ην δεκφζην θαη  

γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ ΓΖΜΖΣΡΑ, πιελ ηνπ Φ.Π.Α. θαη ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά 

ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί 

ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ 

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

ππνρξενχηαη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Διιεληθφ 

Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ – ΓΖΜΖΣΡΑ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο (Τπφδεηγκα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β) ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο άλεπ ΦΠΑ θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο . Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απαηηείηαη γηα ηηο 

ζπκβάζεηο αμίαο ίζεο ή αλψηεξεο απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξψ (20.000,00€) αλά 

αλάδνρν. Γεθηέο γίλνληαη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο  λσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα 

θξάηε κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην 

ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.  

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  
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γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο – 

«ΓΖΜΖΣΡΑ»/Η.Κ.Δ.) δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη:  

• ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

• φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ηα πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

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

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο 

νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη θαη  

ηα) ην αληηθείκελν  ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 25: ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

• Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη 

ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, νχηε λα 

ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε 

εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε θακία δε αλάινγε 

πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο 

ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα. Δάλ ην ζπκβαηηθφ ηίκεκα εθρσξεζεί ελ φιν 

ή ελ κέξεη ζε Σξάπεδα, θαηά ηα σο άλσ, ζε πεξίπησζε πνπ, γηα ιφγνπο πνπ άπηνληαη ζηηο 

ζπκβαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δελ πξνθχςεη ελ φιν ή ελ κέξεη ππέξ 

ηεο Σξάπεδαο ην εθρσξνχκελν ηίκεκα (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη έθπησζε Αλαδφρνπ, 

αλνκνίσζε ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, δηαθνπή ζχκβαζεο, 

θαηαινγηζκφο ξεηξψλ, ζπκβηβαζκφο θιπ.) ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη θακία επζχλε έλαληη 

ηεο εθδνρέσο Σξάπεδαο.  

• Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ή ηεο Γηαθήξπμεο ή 

ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηνλ Κχξην 

ηνπ  ξγνπ ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε 

κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ 

πνζνχ ηεο χκβαζεο. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη  λσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ 

 λσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξσλ ππεχζπλα έλαληη ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ 

21PROC007989648 2021-01-10



 

________________________________________________________________________ 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70,  E-mail: info@vri.gr  

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

22 
 

ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα 

πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο 

επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ  ξγνπ. 

• ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη  λσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο  λσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο 

γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο. 

• ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα 

πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα 

κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε 

δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, 

κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε 

ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη 

πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο.  

• Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ ακέιεηεο, παξαιείςεηο ή γεληθά πιεκκειή εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη νθείιεη λα απνδεκηψζεη ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ 

γηα ηπρφλ βιάβεο, δεκίεο ή αηπρήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ εμ αηηίαο ηνχησλ. 

• Σα αλσηέξσ απνηεινχλ απαξάβαηνπο φξνπο θαιήο ζπλεξγαζίαο αλαδφρνπ θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ε παξέθθιηζε απφ απηνχο ζπληζηά ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε δηαθνξά, πνπ 

ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο χκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα 

δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Κνηλνηηθφ δίθαην. 

ΑΡΘΡΟ 27: ΔΝΣΑΔΗ - ΠΡΟΦΤΓΔ 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε 

έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηνπ ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ, ν νπνίνο απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, ηνπ λ. 4412/2016 εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ 
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ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηνπ ΔΛΓΟ - 

ΓΖΜΖΣΡΑ, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

  

21PROC007989648 2021-01-10



 

________________________________________________________________________ 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70,  E-mail: info@vri.gr  

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

24 
 

ΣΜΖΜΑ Β: ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

  ΤΜΒΑΖ  ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΘΡΔΗΧΝ  

(αλάζεζε κεηά από δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ) 
   

  ήκεξα ηελ       …-…-  , εκέξα       ……  ,      κεηαμύ αθελόο: 
1. Σνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε ηελ επσλπκία Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο 

– ΓΖΜΖΣΡΑ (ΔΛΓΟ - ΓΖΜΖΣΡΑ) – Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ , πνπ εδξεχεη ζηελ 

Αζήλα, Κνπξηίδνπ 56-58 & Νηξβάλα – 11145, Κάησ Παηήζηα, κε  ΑΦΜ 997604027 ΓΟΤ 

Γαιαηζίνπ, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε ηελ αξηζ. 188763/10-10-2011 Κνηλή Απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ 2284Β‟/13102011) ζε 

εθηέιεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ.3429/2005 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4002/2011 λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ, Καζεγεηή 

έξθν Υαξνπηνπληάλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ.2172/236743/23.09.2019 Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β‟3570/25.09.2019), θαινχκελνπ ζην εμήο 

γηα ζπληνκία «ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ» θαη αθεηέξνπ,  

2. Σεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ……………….……….., πνπ  εθπξνζσπείηαη λόκηκα από 

ηνλ …………………… …  ,  θαη εδξεχεη …………………, ΣΚ……..., ………, κε ΑΦΜ: 

…………………, Γ.Ο.Τ.: ………………., ηει.: ……..…..& Fax.: ……………….., 

θαινχκελνπ ζην εμήο γηα ζπληνκία «αλάδνρνο», πκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ 

ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Άξζξν 1 Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

Ο ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ  αλαζέηεη ζηνλ αλάδνρν θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθηειέζεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ εξγαιείσλ (e-decision/e-

  aining) βαζηζκέλα ζην κνληέιν ηνπ “one-stop-shop” (ζπξίδα εληαίαο εμππεξέηεζεο) πνπ λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εθηξνθψλ,  

θαη  

 Γεκηνπξγία Οδηθψλ ραξηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θηελνηξνθίαο κε βάζε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ λνζεκάησλ ζην πιαίζην ζηξαηεγηθήο /πνιηηηθήο αγξνηηθήο αλάπηπμεο 

Δηδηθφηεξα, ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο πνπ αλαιακβάλεη ν «ΑΝΑΓΟΥΟ» είλαη ε ππνζηήξημε 

ησλ παξαδνηέσλ D5.1.4: One-stop-shop of livestock entrepreneurship and competitiveness (e-

decision support and e- training), D5.1.5: Roadmap for promoting sustainable animal husbandry in 

regional rural development strategies and policies  ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ   «INTERREG IPA II 

Greece-Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC 

OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for 

sustainable rural economic development» θαη αθξσλύκην COMPLETE (θσδ.  ξγνπ Α2-2.2-8 
πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή  λσζε θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα, γηα ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο.  

Άξζξν 2 Σίκεκα – Ακνηβή – Σξόπνο Πιεξσκήο  

Σν ζπκβαηηθό ηίκεκα γηα ηηο σο άλσ ππεξεζίεο νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηξηάληα επηά ρηιηάδεο 

επξώ (37 000 επξώ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, θόξσλ θαζώο θαη 

ηπρόλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αλαδόρνπ  ην πνζό ζπκπεξηιακβάλεηαη Φ Π Α 24% (Καζαξό 

πνζό 29.838,71 + 7.161,29 ΦΠΑ = 37 000 επξώ)  

• Ζ θαζαξή αμία ηεο παξνρήο ππφθεηληαη ζε: α) ζε παξαθξάηεζε θφξνπ 8%, β) θξάηεζε χςνπο 

0,07% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ππνινγίδεηαη επί ηεο 
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θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο), γ) παξαθξάηεζε 

χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ/ΑΔΠΠ (ΚΤΑ 1191/2017, 

ΦΔΚ 969/Β/22-3-2017-ππνινγίδεηαη επί ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην Α.Π. Γ ΣΔΦ Α‟ 1087988 ΔΞ 

2013/30.5.2013 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Σειψλ θαη Δηδηθψλ Φνξνινγηψλ, επί ηεο θξάηεζεο 

0,06% θαη επί ηεο παξαθξάηεζεο 0,06% δηελεξγείηαη θαη θξάηεζε ηέινπο ραξηνζήκνπ 3% 

(πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ). 

• Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ζηελ αλάδνρν, είηε ηκεκαηηθά, χζηεξα απφ  βεβαίσζε ηεο 

Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ  Γξνο . σηεξάθε Γηεπζχληξηαο Δξεπλψλ, πνπ ζα βεβαηψλεη θάζε 

θνξά, φηη ε πξφνδνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ δηθαηνινγεί ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή, είηε κεηά ηελ 

πεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη ηε βεβαίσζε πεξί ηνχηνπ ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, κε ηελ έθδνζε 

Σηκνινγίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ «INTERREG IPA II Greece-Albania 2014-2020‟‟ 

PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν 

«Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic 

development» θαη αθξσλχκην COMPLETE (θσδ.  ξγνπ Α2-2.2-8)  ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κηεληαηξηθψλ 

Δξεπλψλ 

Άξζξν 3 Υξόλνο – δηάξθεηα 
Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα νινθιεξψζεη θαη λα παξαδψζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη,  απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο έσο ηε ιήμε απηήο κε ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

παξαζηαηηθψλ, ηε βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εμφθιεζή ηεο απφ ηνλ ΔΛΓΟ-

ΓΖΜΖΣΡΑ. 

Άξζξν 4 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 

 Ο αλάδνρνο δελ επηηξέπεηαη λα ππνθαηαζηαζεί απφ άιινλ ζηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ή κέξνπο 

ηεο πξνκήζεηαο. 

 Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ αζθαιηζηηθή, πγεηνλνκηθή θαη νπνηαδήπνηε άιιεο κνξθήο 

θάιπςεο ηνπ ηδίνπ ή ηνπ ηπρφλ απαζρνινχκελνπ απφ απηφλ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. O «ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ» δελ έρεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ 

αζθαιίζεη ην πξνζσπηθφ. O «ΔΛΓΟ «ΓΖΜΖΣΡΑ» δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

αλαδφρνπ. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ αλαδφρνπ δε ζπλδέεηαη κε ην σξάξην εξγαζίαο ηεο 

ππεξεζίαο θαη ε απαζρφιεζή ηεο ζε έξγα ή θαζήθνληα άζρεηα κε εθείλα πνπ ηεο αλαηίζεληαη 

κε απηφ ην ζπκθσλεηηθφ απαγνξεχεηαη.   

 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξεγθιίησο ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαβνιήο ζην πξνζσπηθφ ηνπ ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο 

ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ ηζρχνπζα 

εξγαηηθή λνκνζεζία. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε, ησλ φξσλ πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ.     

 Ο αλάδνρνο ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ «ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ 

πξνθαιέζεη θαηά ηελ παξνρή ή εμ αθνξκήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο απηφλ, ππνρξενχκελνο ζε 

άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο. Ο «ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» δηθαηνχηαη ζε παξαθξάηεζε ηεο 

ακνηβήο ηνπ κέρξηο θαιχςεσο ηνπ πνζνχ ηεο δεκίαο. 

 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 

ηνλ «ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» (Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηνλ επηζηεκνληθά ππεχζπλν ηνπ 

έξγνπ), ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. 
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 Απνθιείεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή ζε ηξίηνλ εθρψξεζε ησλ ππφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε 

πξνθππηφλησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

Άξζξν 5 Καηαγγειία 
1. Ύζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ, ε παξνχζα κπνξεί λα 

θαηαγγειζεί ζε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο παξαβεί νπνηνλδήπνηε φξν ηεο, πνπ φινη 

ζπκθσλνχληαη νπζηψδεηο, δηά ζρεηηθήο έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ηνπ «ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ». 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν «ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ» Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ ζα 

θαηαβάιεη ζηνλ αλάδνρν κφλν ην κέξνο ηεο ακνηβήο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο εθηειεζζέληεο 

ππεξεζίεο, κεηά απφ ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο Δπηζηεκνληθά Τπεπζχλνπ Γξνο . σηεξάθε . 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαζίζηαηαη αδχλαηε ιφγσ αλσηέξαο βίαο, ν 

αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα ζε θακία ακνηβή. Ζ εθηέιεζε ηκήκαηνο κφλν ησλ ππεξεζηψλ 

παξέρεη αμίσζε γηα αληίζηνηρε ακνηβή. 

3. Παξαβίαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, 

ζεσξνχκελσλ απάλησλ σο νπζησδψλ, παξέρεη ζηνλ «ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ» ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε γηα «ζπνπδαίν ιφγν». ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ 

εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη επηβάιινληαη 

αζξνηζηηθά νη πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 203 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08.08.2016) 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο  ξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ» πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο: 

α. Τπαηηηφηεηαο ηνπ «ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ».  

β. Αλσηέξαο βίαο, πνπ ε απφδεημε απηήο βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ «ΔΛΓΟ – 

ΓΖΜΖΣΡΑ» ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  

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

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά εληφο εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θάζε έιιεηςε ή 

παξάιεηςε πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη ζα γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ γξαπηψο. 

ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ «ΔΛΓΟ – ΓΖΜΖΣΡΑ», ζα 

θηλείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08.08.2016) «Γεκφζηεο 

πκβάζεηο  ξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο ηζρχεη.  

Άξζξν 6 Γεληθνί όξνη 
1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππεξηζρχεη απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν απηή ζηεξίδεηαη, εθηφο 

θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

2. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη, γηα θάζε δηαθνξά πνπ απνξξέεη ακέζσο ή εκκέζσο απφ ηε ζχκβαζε 

απηή, εάλ δελ ιπζεί κε θαιφπηζηε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, 

αξκφδηα γηα ηε δηθαζηηθή επίιπζή ηνπο ζα είλαη δηθαζηήξηα Αζελψλ. 

3. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απηήο πνπ φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, κπνξεί λα γίλεη 

κφλν εγγξάθσο, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνχ κέζνπ, απνθιεηφκελνπ θαη απηνχ 

ηνπ φξθνπ. 

Σν παξφλ ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ δχν γηα ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ θαη 

έλα γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαη αθνχ δηαβάζηεθε, ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

     Γηα ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ                                                Ο Αλάδνρνο 

        Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ  

 
                                             Γηα ηελ εηαηξεία  

Καζεγεηήο έξθνο Α  Υαξνπηνπληάλ                                                        

                                                        Ο Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

Γηα ηελ Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ  παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ  α) 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ζπκβνπιεπηηθήο /εθπαηδεπηηθήο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο θαη 

αλάπηπμε νδηθνχ  ράξηε ( oad- ap) λνζεκάησλ β) Γεκηνπξγία Οδηθψλ ραξηψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκήο θηελνηξνθίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ  γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA II Greece-Albania 

2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 

2.2. κε ηίηιν «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable 

rural economic development» θαη αθξσλύκην COMPLETE (θσδ   ξγνπ Α2-2.2-8).  

 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή – ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ/Ηλζηηηνύην Κηεληαηξηθώλ Δξεπλώλ 

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

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Τπεξεζίεο ΚΑΘΑΡΟ  

ΠΟΟ 

(ΥΧΡΗ  

Φ Π Α ) 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΠΟΟ (ΜΔ  

Φ Π Α ) 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ 

ΑΡΘΡΟ  

4(3728/18-122018):ΔΗΓΗΚΔ  

ΑΠΑΗΣΖΔΗ/ΣΔΥΝΗΚΔ  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

    

    

    

    

 Σόπνο – Ζκεξνκελία: 

Γειψλσ σο ππνςήθηνο φηη: 

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

αλεπηθχιαθηα. 

2. ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (03) κελψλ απφ ηελ επφκελε 

κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο. 

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα  
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

Γηα ηελ Πξνθήξπμε ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ  θαη  γηα ηηο αλάγθεο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA II Greece-Albania 2014-2020’’ 

PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν 

«Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic 

development» θαη αθξσλύκην COMPLETE (θσδ   ξγνπ Α2-2.2-8).  

“ 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή –ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ/Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ ηνηρεία 

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

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

αο ππνβάιισ ηελ αθφινπζε ηερληθή πξνζθνξά: 

Σόπνο – Ζκεξνκελία: 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα  
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ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ (ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ) 

 ΣΡΑΠΔΕΑ …………………………  

Σαρ. Γ/λζε νδφο        - αξηζκφο –            TK-                 fax 

 Ζκεξνκελία έθδνζεο ………………             ΔΤΡΧ. ……………………………….  

ΠΡΟ  

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ–«ΓΖΜΖΣΡΑ»/Ηλζηηηνύην Κηεληαηξηθώλ 

Δξεπλώλ Θέξκε Θεζζαινλίθεο 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ …ΔΤΡΧ ……   

 ρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη, εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα Δγγπεηηθή Δπηζηνιή, 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ ………………… ΔΤΡΧ (θαη νινγξάθσο) …………………………  ππέξ ηεο Δηαηξείαο 

………………………………… Γ/λζε ..……………Σ.Κ ……………,   

ΑΦΜ: ……………..….., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε χκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξάςεη καδί 

ζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. πξση  45/541/07-01-2021 

Πξνθήξπμή ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Οξγαληζκνχ ζαο , γηα ηηο  αλάγθεο ηνπ έξγνπ  ηνπ 

πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA II Greece-Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, 

THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2. κε ηίηιν «Competitive livestock 

entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» θαη 

αθξσλύκην COMPLETE (θσδ   ξγνπ Α2-2.2-8).  

- Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν, ηηο απφ ηελ παξαπάλσ αηηία απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο 

ηεο Αλαδφρνπ Δηαηξείαο, θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο.  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε, κέζα ζε πέληε(5) 

εκέξεο, χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο . 

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο, αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζε εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.  

- Ζ παξνχζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ηελ …………….. 

(ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ):  

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην 

ησλ εγγπήζεσλ, πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο.  
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) [άξζξνπ 79 παξ  4 

λ  4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
1
  θαη ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 

αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία: ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ- ΓΖΜΖΣΡΑ/ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : ΔΛΓΟ: 55143 / 

ΗΚΔ:55143_18 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: (γηα ΔΛΓΟ- ΓΖΜΖΣΡΑ) Κνπξηίδνπ 

56-58 & Νηξβάλα/    

11145 /Αζήλα   (γηα ΗΚΔ) ΚΣΖΜΑ ΘΔΡΜΖ / ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ/ Σ.Κ. 57001 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Γξ καξάγδα σηεξάθε  θαη Γξακκαηεία  

- Σειέθσλν: 2310 365 370, 365372 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: info@vri.gr 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): www.elgo.gr 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ζρεηηθνχ CPV): παξνρή ππεξεζηψλ 

 

 

 

 (CPV: ) 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [        ] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο] 

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

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 

ππάξρεη): [………….. 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ 

ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ  

ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): [   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
2
: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε  ζην  Γηαδίθηπν 

 (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ 

ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
3
; 

 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε  ζηα ππφινηπα  ηκήκαηα  ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε θαη  ζε  θάζε  πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή 

ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγν
4
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια 

ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα 

παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

α) [……] 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] γ) 

[……] 

δ) [] Ναη [] Όρη 

ε) [] Ναη [] Όρη 
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αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο 

κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ  ε  ζρεηηθή  ηεθκεξίσζε  δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο  θνξέαο  ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ 

θνηλνχ κε άιινπο
5
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ  
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Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία  ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

α) [……] 

β) [……] 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν [……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ 

έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ
6
 

  

 ηήξημε: Απάληεζε:  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 

θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη 

ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο 

πνπ  

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 

θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο 

ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη 

ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε  έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

 

 

21PROC007989648 2021-01-10



 

________________________________________________________________________ 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70,  E-mail: info@vri.gr  

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

36 
 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη 

λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

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

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

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ  6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 

κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ)    
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
7
 

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

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε:  
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1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 

εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
21

, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία 

είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη   

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ) Πσο  δηαπηζηψζεθε  ε  αζέηεζε  ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; - Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία 

θαηαδίθεο ή έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 

ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή 

ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπο ;
22

 

ΦΟΡΟΗ 

α)[……]· 

β)[……] 

γ.1) [] Ναη [] 

Όρη -[] Ναη [] 

Όρη  

-[……]· -

[……]· 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] 

Όρη Δάλ λαη, 

λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

ΔΗΦΟΡΔ  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

α)[……]· 

β)[……] 

γ.1) [] Ναη [] Όρη 

-[] Ναη [] Όρη  

-[……]· -[……]· 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ):
23

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα,  ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ  ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 

ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ
24

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη  ν  νηθνλνκηθφο  θνξέαο  ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
25

 : α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή 

ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη)  αλαζηνιή  επηρεηξεκαηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ)  ζε  νπνηαδήπνηε  αλάινγε  θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα  απφ  παξφκνηα  δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά 

κε ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
26

 

Δάλ  ε  ζρεηηθή  ηεθκεξίσζε  δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

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

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

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 ρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
27

; 
[] Ναη [] Όρη 

[.......................] 
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Δάλ  λαη,  λα  αλαθεξζνχλ  ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 

κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

 ρεη  ζπλάςεη  ν  νηθνλνκηθφο  θνξέαο  [] Ναη [] Όρη 

 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνύ; Δάλ  λαη,  λα 

αλαθεξζνχλ  ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ28, ιφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη,  λα  αλαθεξζνχλ  ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[.........…] 

 ρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
29

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[...................…] 

 ρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή 

ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
30

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο  δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 

θπξψζεηο;  

Δάλ  λαη,  λα  αλαθεξζνχλ  ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 
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[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) είλαη  ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα  

[] Ναη [] Όρη  

 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Γ  ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ   

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 

παξ. 4 λ.  

3310/2005
xxxii

:  

Απάληεζε:  

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ;  

[] Ναη [] Όρη   

  

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……]  

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;   

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  [……]  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

                                α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί 

λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα a ηνπ Μέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΗV:  

 Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο  

Απάληεζε  

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο;  

[] Ναη [] Όρη  

  

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.   

 Καηαιιειφηεηα  Απάληεζε  

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ 

Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο
xxxiii

; ηνπ:  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

[…]  

  

  

  

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):   

[……][……][……]  

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ:  

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ  

  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

  

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο:  [ …] [] Ναη [] Όρη  

  

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……]  

21PROC007989648 2021-01-10



 

  

21PROC007989648 2021-01-10



 

Κτήμα-Θέρμης –Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσ/νίκης, Τ.Θ. 60272 Τηλ: 2310  36 53 70,  E-mail: info@vri.gr  

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.   

 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα  

Απάληεζε:  

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο :  

θαη/ή,  

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη  

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα έηνο: [……] 

θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα έηνο: 

[……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα  

  

  

  

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα  

  

ν εμήο 
xxxiv

:  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

  

  

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):   

[……][……][……]  

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: θαη/ή,  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: 

[……][…] λφκηζκα έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα  

  

  

  

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):   

[……][……][……]  

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

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

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

δηαθήξπμε .  

 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  Απάληεζε:  

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxv

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

παξάζρεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί:  

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο 

εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 

δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο
xxxvi

:  

    

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…]  

  

Πεξηγξαθή  πνζά  εκεξνκελίεο 

 παξαιήπηεο  

        

  

  

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xxxvii

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο:  

[……..........................]  

  

  

  

[……]  

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη 

ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο:   

[……]  

4) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:   

 ηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:   

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

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

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

 ηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ:  

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

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

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

5) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο:  

[……]  
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6) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο 
xxxviii

 ην αθφινπζν ηκήκα 

(δει. πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο:  

[....……]  

  

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα 

κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
3
, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
3
. β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ 

θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηνλ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΓΔΧΡΓΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ- ΓΖΜΖΣΡΑ/ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζην παξφλ Σππνπνηεκέλν  ληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ππ’ 

αξηζκ πξση  45/541/07-01-2021  ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ. 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη  φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]   

________________________________ 

I. ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) 

ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

II. Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο 

ρξεηάδεηαη. 

III. Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ 

πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ   124 ηεο 20.5.2003, 

ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο 

θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 
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Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη 

ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη 

νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο 

εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

IV.  ρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ 

V. Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

VI. Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

VII. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα 

θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα 

πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη 

ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

VIII. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο 

δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

IX. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

(ΔΔ   300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

X. χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

XI. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο  λσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ  

πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (ΔΔ   192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη 

ζην λ  3560/2007(ΦΔΚ 103/Α), «Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ 

γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ  

Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε 

θείκελε λνκνζεζία) 
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XII. Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48)φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κχξσζε ηεο 

χβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 

XIII. Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο 

Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ   164 ηεο 22.6.2002, ζ. 

3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ 

απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-

πιαίζην. 

XIV. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ   309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α)“Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  

XV. Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ   101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

XVI. Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) 

ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη 

φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ) 

XVII. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

XVIII. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.  

XIX. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη 

XX.Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο 

ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 

(άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  
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XXI. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί 

(κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη 

ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 

XXII. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη  ιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 

δεχηεξν εδάθην).  

XXIII. εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ 

ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, 

γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν 

κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 

αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 

XXIV.  XXIV. Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

XXV. Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο 

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

XXVI. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)  

XXVII. XXVII. Άξζξν 73 παξ. 5. 

XXVIII. Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα 

ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΑΤΓ πρ „αξζξν 68 παξ. 2 λ.3863/2010  

XXIX. Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  

XXX. XXX. Πξβι άξζξν 48. 

xxxi Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

 xxxii Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10.  
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xxxiii Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ.  

xxxiv Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  xxxv Οη αλαζέηνπζεο 

αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε 

εκπεηξίαο  πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε.  

xxxvi Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή 

ππεξεζίεο.  

xxxvii Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα 

ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο 

ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη 

λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ.  

xxxviii Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα 

ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΗΗ, 

ελφηεηα Γ αλσηέξσ.   

xxxix Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014  

xl Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε. 
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