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ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ 

           ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  

                                               ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.421/12-07-2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ   CPV-77100000-1 ΝUTS EL-

524  

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % ΉΤΟΙ 

74.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ.       

                                                 

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, έχοντα υπόψη: 
 

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

Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)¨(ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 66 του ν.4002/2011 ¨Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του 

Δημοσίου-Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα 

αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ A 180/Α΄/22.8.2011). 

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

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία κατά την εξουσιοδότηση των 

ανωτέρω διατάξεων, συστάθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων και στο οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς 

λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ., (α) το  Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο 

  

                                                                                                                                        

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ EΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Πληροφορίες : Β.Κοτσάμπαση 

Τηλ.: 2382031700-32958 

E-mail: secretary.arig@nagref.gr 

 

Γιαννιτσά : 12-07-2021 

 

 Α.Π.: 421 
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Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και 

Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011), στο εξής ΚΥΑ, όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015) και 1437/69301/15.05.2018 (ΦΕΚ 

Β΄1770/18.05.2018) όμοιες. 

3. Την αριθμ. 06 απόφαση της 112ης/09 & 10.05.2018 Συνεδρίασης του ΔΣ περί 

προσωρινής ανάθεσης Προϊσταμένου του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (AΔΑ 6ΒΚ3ΟΞ3Μ-ΥΟΟ). 

4. Την αριθμ. 9 απόφαση της 118ης/27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ περί μεταβίβασης 

αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισμού (ΑΔΑ 6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ). 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ όπως αυτός έχει 

τροποποιηθεί και αντικατασταθεί με το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων >>. 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν.4605/19, ΦΕΚ 52Α/2019), κράτηση ύψους 0,07%, 

στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 

χρηματοδότησης. 

7. Την αριθμ. 1095/29-12-2020 απόφαση της διευθύντριας του Ινστιτούτου 

(ΑΔΑ:97ΖΣΟΞ3Μ-ΝΓΠ) για τον ορισμό της επιτροπής προμηθειών  για το έτος 2021. 

8. Την αριθμ. 11 απόφαση της 7ης/8-5-2012 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ 

’’ΔΗΜΗΤΡΑ’’, σχετικά με την έγκριση υλοποίησης έργου για την εκμετάλλευση των 

εκτροφών του ζωικού κεφαλαίου και του αγροκτήματος του Ινστιτούτου Γιαννιτσών 

(ΑΔΑ Β49Θ46ΨΧΞΝ-ΜΟ4), την αριθμ. 28 απόφαση της 66ης/21.9.2015 Συνεδρίασης 

του ΔΣ του ΕΛΓΟ ’’ΔΗΜΗΤΡΑ’’, που αφορά στην έγκριση απολογισμού του 

αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των εκτροφών και του 

Αγροκτήματος του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών», καθώς και 
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την αριθμ. 22 απόφαση της 10ης/17.06.2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ του ΕΛΓΟ 

«ΔΗΜΗΤΡΑ», σχετικά με τη συνέχιση εκτέλεσης του εν λόγω 

αυτοχρηματοδοτούμενου έργου για το έτος 2021 (ΑΔΑ:ΨΔ16ΟΞ3Μ-YXY).     

9. Το αριθμ. 341/02-06-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Επιστημονικά Υπευθύνου 

του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου Δρος Βασιλικής Κοτσάμπαση, σχετικά με την 

ανάγκη επιλογής αναδόχου για εργασίες στο αγρόκτημα και τις εκτροφές του 

Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών. 

10. Το αριθμ. 342/02-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και 

Αξιολόγησης Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η επιλογή αναδόχου για εργασίες 

στο αγρόκτημα και τις εκτροφές του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  

11. Το αριθμ. πρωτ. 345/02-06-2021 αίτημα ανάληψης δαπάνης ΑΔΑΜ: 21REQ008702734 

12. Την αριθμ .πρωτ. 28788/22-06-2021 , Α/Α 2621/ 22-06-2021 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης ΑΔΑ:6ΓΝ6ΟΞ3Μ-ΞΧΒ ΑΔΑΜ:21REQ008797510 

13. Την αριθμ.πρωτ.416/06-07-2021 απόφαση κήρυξης ως άγονου του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για εργασίες στο αγρόκτημα και απόφαση 

επαναπροκήρυξης του ΑΔΑ:6Κ43ΟΞ3Μ-ΕΗ4 ΑΔΑΜ:21ΑWRD008899951 

 

 

                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΤΗΝ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CPV-77100000-1 ΝUTS EL-524 

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24 % ΉΤΟΙ 74.400,00 

€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΛΠ , ο οποίος θα 

αναλάβει την προμήθεια σύμφωνα με τα παρακάτω  παραρτήματα που επισυνάπτονται 

στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 

                         ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

Ανάθεση εργασιών στο αγρόκτημα και τις εκτροφές 

του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γιαννιτσών για το χρονικό διάστημα  έως 31/12/2021 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΉΤΟΙ 74.400,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ, ΦΟΡΩΝ , ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π. 

ΝΟΜΙΣΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

Ευρώ (€) 

CPV 77100000-1 

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Προϋπολογισμός του αυτοχρημηατοδοτούμενου έργου 

του Ινστιτούτου ΕΖΠ Γιαννιτσών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

            

 Από την ημέρα υπογραφής μέχρι τις 31/12/2021 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΙΝΣΤΙΤΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΚ 

58100 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Παρακράτηση φόρου 8% επί της αξίας ( εκτός Φ.Π.Α)    

- κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 44 

Ν.4605/2019) επί της αξίας (εκτός Φ.Π.Α) προ Φόρων 

& κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης 

- τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 

3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

- η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

στην προμήθεια στην προ Φ.Π.Α. αξία & 

παρακράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών/ΑΕΠΠ (ΚΥΑ 1191/2017, 

ΦΕΚ 969/Β/22-3-2017-υπολογίζεται επί της καθαρής 

αξίας της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης). Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α’ 

1087988 ΕΞ 2013/30.5.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τελών και Ειδικών Φορολογιών,επί της παρακράτησης 

0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 

3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).  

 

 

                                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

1. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει στο Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  εννέα 

(9) άτομα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις καθημερινές εργασίες στο αγρόκτημα, 
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όπως οργώματα και αρδεύσεις, καθώς και για την εφαρμογή των σχεδιασμένων συζεύξεων, 

την  φροντίδα των τοκετών και την εφαρμογή του πρώιμου απογαλακτισμού των 

εκτρεφόμενων ζώων.   

2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολήσει κάθε εργαζόμενο συνολικά 132 εργάσιμες ημέρες 

έως τις 31/12/2021 , για έξι ώρες  ημερησίως, σε εναλλασσόμενες βάρδιες είτε στην 

πρωινή, είτε στην απογευματινή βάρδια , είτε στην νυχτερινή βάρδια. Από τα συνολικά 

ημερομίσθια  ο ανάδοχος  θα απασχολήσει κάθε εργαζόμενο 96 εργάσιμες ημέρες 

κανονικές, 24 αργίες εξαιρέσιμα και 12 νυχτερινά ημερομίσθια . 

3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, 

δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

(ΕΓΣΣΕ), τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη (ένσημο του εργάτη), 

δώρο Χριστουγέννων ,επίδομα και αποζημίωση  αδείας ,  ο Οργανισμός δεν θα επιτρέπει 

σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν υποδεικνύεται ασφαλισμένος, 

υποχρεωμένου του εργολάβου να προσκομίζει τα σχετικά επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση 

δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την 

ανάδοχο εταιρεία. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς ή 

βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό του και στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου ή σε 

οποιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του ίδιου 

εργολάβου ή των εργασιών του. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κανονική καταβολή των ημερομισθίων στο προσωπικό του. 

Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ελέγχει την έγκαιρη και κανονική (πλήρη) εξόφληση των 

αποδοχών των εργαζομένων, καθώς και την καταβολή των υποχρεώσεων του αναδόχου στα 

ασφαλιστικά ταμεία, ως και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν 

τηρούνται οι υποχρεώσεις της παραγράφου αυτής ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να μην 

εξοφλήσει τον Εργολάβο ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  

6. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί προσωπικό ειδικευμένο, υγιές και άριστο 

στην εργασία του και χωρίς να το βαρύνει ποινικό αδίκημα, άψογο από πλευράς 

συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Ινστιτούτου, διαφορετικά ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του. Ο Εργολάβος δύναται να επισκεφθεί 

τους χώρους πριν την υποβολή της προσφοράς του, που θα εκτελείται η εργασία αυτή 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε δυσχέρεια, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να παρουσιαστεί 

κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμός 

(ΕΛ.Γ.Ο.) ΔΗΜΗΤΡΑ και να αναλάβει τον συγκεκριμένο κίνδυνο αυτής της δυσχέρειας 

χωρίς να έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε τυχόν επιβάρυνσή του.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί βιβλίο παρουσίας του προσωπικού που απασχολεί για 

την φροντίδα των εκτρεφόμενων ζώων του Ινστιτούτου. Ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα ανά 

πάσα στιγμή να το ζητήσει  και να ελέγξει αν το προσωπικό που αναφέρεται σ’ αυτό 

βρίσκεται εντός του Ινστιτούτου. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη και παράλειψη η πλημμελή 

εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται εγγράφως σε αυτόν από την Διεύθυνση του 

Ινστιτούτου και την επιτροπή παραλαβής έργου. Εάν ο εργολάβος δεν φροντίζει σύμφωνα με 

τα ανωτέρω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πλημμελούς εργασίας, 

διατηρείται το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.  
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9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο από αυτόν 

προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση με τον Οργανισμό και κατά συνέπεια 

αιτήματα ή δικαιώματα από την εργασιακή σχέση δεν προβάλλονται κατά του Οργανισμού, 

αλλά κατά του εργοδότου και στις εγκαταστάσεις του. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται  να έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου για το προσωπικό 

που θα πρόκειται να απασχολήσει. 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 

εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε 

ατύχημα που τυχόν συμβεί στο προσωπικό του. Ο Οργανισμός δεν έχει καμία αστική ευθύνη 

για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου του Εργολάβου και η υποχρέωσή του, 

εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της κάθε μήνα αμοιβής του εργολάβου. 

Σε περίπτωση παραβιάσεως των ανωτέρω ο εργολάβος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από 

τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν  

 

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  

(Όπως θα πρέπει να περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α)   Πρωινή βάρδια (καθημερινά): 

- καλοκαιρινά οργώματα : 6.30 έως 12.30  

- Αρδεύσεις : 6.30 έως 12.30  

- Λοιπές εργασίες (ξεβοτάνισμα, σκαλίσματα): 6.30 έως12.30 

- Εφαρμογή σχεδιασμένων συζεύξεων: 6.30 έως 12.30  

- Εφαρμογή πρώιμου απογαλακτισμού (τεχνητός θηλασμός) 6.30 έως 12.30 

- Διάλειμμα: 10:00 έως 10:15 

 Β)   Απογευματινή βάρδια (καθημερινά): 

- καλοκαιρινά οργώματα : 14.30 έως 20.30  

- Αρδεύσεις : 14.30 έως 20.30 

- Λοιπές εργασίες (ξεβοτάνισμα, σκαλίσματα): 14.30 έως20:30 

- Εφαρμογή σχεδιασμένων συζεύξεων: 14.30 έως 20.30 

- Εφαρμογή πρώιμου απογαλακτισμού (τεχνητός θηλασμός) 14.30 έως 20.30 

- Διάλειμμα: 18:15 έως 18:30 

Γ)   Νυχτερινή  βάρδια (καθημερινά): 

- Αρδεύσεις καλλιεργειών ,λοιπές εργασίες ,εφαρμογή σχεδιασμένων συζεύξεων ,εφαρμογή 

πρώιμου απογαλακτισμού 23:00 έως 05:00  

- Διάλειμμα: 02:15 έως 02:30 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

    Το προσωπικό πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες λειτουργίας του Ινστιτούτου 

    Ο υπεύθυνος του προσωπικού της εταιρείας πρέπει να ενημερώνεται καθημερινά από 

τους εργαζόμενους, στην αρχή της βάρδιας, για τυχόν ύπαρξη προβλημάτων τους. Σε 
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περίπτωση που η εταιρεία/επιχείρηση παραβαίνει τους παρακάτω όρους, ο Οργανισμός 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να επιβάλει κυρώσεις.      

        Το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να έχει αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε 

καλλιεργητικές εργασίες (οργώματα, αρδεύσεις, ξεβοτανίσματα, σκαλίσματα) και εργασίες 

που αφορούν στην εφαρμογή των σχεδιασμένων συζεύξεων και  του τεχνητού θηλασμού. 

Στο Ινστιτούτο θα υπάρχει ονομαστικός κατάλογος των εργαζομένων, ενώ οποιαδήποτε 

μεταβολή στο προσωπικό θα γνωστοποιείται γραπτά στο Ινστιτούτο. 

  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

 

1.1. Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του διαγωνισμού  

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΚ 58100 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΚ 58100 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10η ώρα της 23-07-2021, ημέρα Παρασκευή     

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11η ώρα της 23-07-2021, ημέρα Παρασκευή     

 

1.2. (Άρθρο 34, 38 Ν. 4782/2021) 

  

I.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 

πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Γραμματεία 

του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, πρωτοκολλώνται και παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή 

που διενεργεί το διαγωνισμό.  

II. Οι προσφορές υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος μέσα. Οι προσφορές μπορούν να 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με 

απόδειξη, μέχρι την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής. 
III. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που 
καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση. 
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IV. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

V. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον προσφέροντα, 
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών, στο εξής 
οικονομικός φορέας. 

VI. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

VII. Στην προσφορά είτε στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς: 

a. Η λέξη «Προσφορά», 

b. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

c. Ο τίτλος της σύμβασης 

d. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής) 

e. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

1.3. (Άρθρα 35, 36, 37 Ν. 4782/2021) Προσφορές: 
 

Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία 

του περιεχομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» 

του προσφέροντος.  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικό εκπροσώπησης. 

 

II. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα της 

προσφοράς στοιχεία, ως εξής: 

 

1. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα 

κατά περίπτωση, όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις του, για ΑΕ & ΕΠΕ, 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού ή της πράξης σύστασης 

και των εγγράφων τροποποιήσεών τους για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ και αντίγραφο της 

βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος, για φυσικά πρόσωπα. 

 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (άρθρο 59 τς Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) άρθρο 

27 Ν.4782/2021   

                ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες  

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση • 

2. δωροδοκία , • 

3. απάτη • 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες • 
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5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας • 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 

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

ασφάλισης 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

 

Δ.: Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

            Ε: απόσπασμα σχετικού μητρώου εν ισχύ, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας 

Για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), οι διαχειριστές, 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 

 

2. Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ανάλυση του 

κόστους εργασίας μικτά και καθαρά  των πάσης φύσης  αποδοχών και του περιθωρίου 

κέρδους του υποψήφιου αναδόχου . 

 

    Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 

τοποθετούνται, επι ποινή απορρίψεως, σε χωριστό φάκελο επίσης μέσα στoν κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

 ΤΙΜΕΣ : Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ και  θα αναγράφονται απαραίτητα στην 

οικονομική προσφορά αριθμητικά και ολογράφως. 

Η τιμή της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτική για τον προσφέροντα. Αποκλείεται 

αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προσφέροντα, πέραν της 

τιμής της προσφοράς του, θα περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές εργαζομένων (με 

εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ), κόστος Δώρων, Επιδόματος Αδείας εργαζομένων, Κόστος 

αναπλήρωσης αδείας εργαζομένων (μικτές αποδοχές και ΕΦΚΑ), διοικητικό κόστος, και 

εργολαβικό κέρδος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται: Οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών.  

 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΛΗΝ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΑΡΘΡΟ 92 ΠΑΡ 4) δεν πρέπει να έχουν 

ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
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οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 

διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

4.  Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει 

παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της διακήρυξης αυτής, ή θέτουν όρους 

και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

5. Χρόνος ισχύος προσφορών (άρθρο 39 Ν. 4782/2021): 

I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους έως τις 31/12/2021. Εάν οι 

διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, και αποδεχθούν 

την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 

χρονικό διάστημα. 

II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών (άρθρο 40, Ν. 4782/2021): 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών του ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο  38του Ν.4782/2021. Η επιτροπή διενέργειας 

του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, θα κινηθεί ως εξής: 

Καταρχήν ελέγχει και μονογράφει κάθε προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ,ΤΕΧΝΙΚΗ ). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

προδιαγραφών, η επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών μόνον 

εκείνων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές και βρέθηκαν πλήρεις, ως προς τα 

ζητούμενα από τη διακήρυξη αυτή δικαιολογητικά και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

7. Κριτήριο αξιολόγησης προσφορών – κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 

Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου, θα είναι χαμηλότερη τιμή, η οποία θα είναι 

σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Η πρόταση κατακύρωσης γίνεται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

και αφορά τον ανάδοχο με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή , εκ των αναδόχων των 

οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς 

προσφερόμενη τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου ( άρθρο 33, Ν. 4782/2021). 

 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
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Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από 

τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από τον διευθυντή του Ινστιτούτου Επιστήμης 

Ζωικής Παραγωγής. 

 

8.     Εγγυήσεις (άρθρο 21, Ν. 4782/2021).  

 

 Εγγύηση συμμετοχής:  Η εγγύηση συμμετοχής ( εγγυητική επιστολή ) στον 

συνοπτικό διαγωνισμό, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%   (1.200,00 €)  επί  της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.,  μπορεί να κατατίθεται 

από τους επιθυμούντες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό το αργότερο μέχρι την 

έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού στην επιτροπή του διαγωνισμού. Η 

εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία που ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 21 του Ν.4782/2021. Οι εγγυήσεις συμμετοχής θα επιστρέφονται σε αυτούς 

που μετείχαν στο διαγωνισμό μετά την κατακύρωσή του διαγωνισμού και την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον μειοδότη . Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, πρέπει να έχει ισχύ 30 ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού 

    Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης (εγγυητική 

επιστολή) αντιστοιχεί σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης μη 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. κατατίθεται από το μειοδότη πριν την 

υπογραφή της σύμβασης . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ 

60 ημέρες μετά τη λήξη της σύμβασης  

 

                   Κατακύρωση αποτελεσμάτων - Υπογραφή σύμβασης 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού επικυρώνεται με απόφαση του διευθυντή του Ινστιτούτου 

η οποία κοινοποιείται με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

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

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν 4782/2021.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή του, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 

9. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμόδιο 

για τον έλεγχο των παρεχόμενων ΕΙΔΩΝ και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 78 του Ν. 4782/2021. 

 

10. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων 

όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και 

για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό 

φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.  
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 Ο ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση 

οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή 

παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση 

της προμήθειας.  

 Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού 

που θα απασχοληθεί από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας. 

  Ο φορέας ανάθεσης διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του, να προχωρήσει σε 

μερική κατακύρωση της περιγραφόμενης προμήθειας ή και στην ματαίωσή της, σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την 

απόφασή του. 

 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση εντός 

του οριζόμενου ως ανωτέρω χρονικού διαστήματος ( §9-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), θα 

κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος και θα υφίσταται όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες 

κυρώσεις. 

  Ως χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζετε  από την ημερομηνία υπογραφής 

σύμβασης έως τις 31/12/2021.  

   Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικό μετά την  σύνταξη πρακτικού 

καλής εκτέλεσης εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβών του Ινστιτούτου. 

 

 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 

αυτοχρηματοδοτούμενου έργου του Ινστιτούτου ΕΖΠ Γιαννιτσών. Κατά την 

πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει: 

α) Φορολογική ενημερότητα. 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων). 

γ) Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα γίνεται η 

κατάθεση του οφειλόμενου ποσού μετά τις νόμιμες κρατήσεις 

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή  

Τα τιμολόγια θα εκδίδονται στα εξής στοιχεία και η εξόφλησή τους θα 

γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών το αργότερο και θα  αποδεικνύεται με 

σχετική ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:  

   ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Π.Ι.Δ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, 111 45 ΑΘΗΝΑ 

Α.Φ.Μ.: 997604027 

Δ.Ο.Υ. : ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

11. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και της σύμβασης που θα υπογραφεί είναι ουσιώδεις και 

δεσμεύουν τον ανάδοχο και οποιαδήποτε παράβαση ή αθέτηση ενός ή περισσοτέρων 

όρων, που υπολογίζονται ως ενιαίο σύνολο, θα έχει ως αποτέλεσμα την κήρυξη του 

αναδόχου έκπτωτου κατά την απόλυτη κρίση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με όλες τις 

νόμιμες εις βάρος του συνέπειες. 

 

12.  Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε αποζημίωση και 

γενικά την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς που προκλήθηκε  σε αυτόν 
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από την αθέτηση οποιουδήποτε όρου της υπογραφείσας σύμβασης από την πλευρά του 

αναδόχου. 

13. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Η παρακολούθηση, παραλαβή και πιστοποίηση του αντικειμένου του έργου 

πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 107  του Ν. 

4782/2021. 

 

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 

αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 

απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:  

 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000 

 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 

δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)  

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ]) 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα 

είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης.  

 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία:ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:997604027 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):secretary.arig@nagref.gr 

Πόλη:ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 

Οδός και αριθμός:ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ 

../../../../AppData/Local/Temp/secretary.arig@nagref.gr
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Ταχ. κωδ.:58100 

Αρμόδιος επικοινωνίας:ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ 

Τηλέφωνο:2382031700-32958 

φαξ:- 

Ηλ. ταχ/μείο:secretary.arig@nagref.gr 

Χώρα:GR 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος:ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

Σύντομη περιγραφή: 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΖΠ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2021 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.421/12-07-2021 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

Ναι / Όχι  

Ναι / Όχι  

%  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

-  

-  

mailto:secretary.arig@nagref.gr
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Ναι / Όχι  

Ναι / Όχι  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

-  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1  

Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ναι / Όχι  

-  

Ταυτότητα της οντότητας 

-  

Τύπος ταυτότητας 

-  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

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

οικονομικός φορέας  

Ναι / Όχι  

-  

Ταυτότητα της οντότητας 

-  

Τύπος ταυτότητας 

-  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 

εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 

Ναι / Όχι  

..  

-  

-  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - ..  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

..  
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-  

-  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξη.  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

..  

-  

-  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - ..  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

..  

-  

-  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - ..  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  
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Ναι / Όχι  

..  

-  

-  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - ..  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

..  

-  

-  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - ..  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

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

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

   

-  

Ναι / Όχι  

-  

   

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  
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Ναι / Όχι  

..  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - ..  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

   

-  

Ναι / Όχι  

-  

   

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

..  

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 

.. - ..  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

-  
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Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  
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-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  
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Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

 

Ναι / Όχι  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Λήξη 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή 

ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 

πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 

πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον συντρέχει 

περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για κλειστές διαδικασίες, 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και 

συμπράξεις καινοτομίας μόνον:  
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Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Ναι / Όχι  

-  

Ναι / Όχι  

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

-  

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

-  

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

-  

 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:  

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή  

 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 

59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.  

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 

Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 

τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.  

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

Τόπος 

Υπογραφή 
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                                                                                                           Η Διευθύντρια                                                                

                                                         

                                                                                             

                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                        

                                                                                                          Δρ. Φανή Χατζήνα 

                                                                                                          Διευθύντρια  Ερευνών                                                                                                      

 




