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                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ                              
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & 
ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
 

             Θέρμη, 1-11-2018 
            Αρ.Πρωτ:3994                                                          

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

(CPV: 16000000-5) 

 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του Ελληνικού  
Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) ανακοινώνει ότι θα προβεί σε 
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μίας πνευματικής μηχανής σποράς 4 σειρών 
βαμβακιού, καλαμποκιού, (CPV: 16000000-5). 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & 
Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του 
Ελληνικού  Γεωργικού Οργανισμού 
«ΔΗΜΗΤΡΑ», Θεσσαλονίκη 

Είδος διαγωνισμού Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός 

Κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει μόνο της τιμής 
 

Προϋπολογισμός  15.080,65 € χωρίς ΦΠΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 
18.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

CPV 16000000-5 

Φορέας χρηματοδότησης Αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: 
«Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και 
διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών 
καπνού που καλλιεργούνται στην Ελλάδα» 

Πρωτόκολλο διαγωνισμού 3994/1-11-2018 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

19-11-2018 

Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών 21-11-2018 

Τόπος διενέργειας της αποσφράγισης των 
φακέλων  

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & 
Φυτογενετικών Πόρων (Ι.Γ.Β.&Φ.Π.) του 
Ελληνικού  Γεωργικού Οργανισμού 
«ΔΗΜΗΤΡΑ», Αγρόκτημα Θέρμης, 
Θεσσαλονίκη, Τηλ.2310 471544 & 471110 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
 
Η πνευματική μηχανή σποράς 4 σειρών βαμβακιού, καλαμποκιού, πρέπει να διαθέτει σασί μήκους 
3,25 μέτρων, υδραυλικό γραμμοχαράκτη, διανομείς κοκκώδων φαρμάκων, λιπασματοδιανομείς, 
υποπιεσόμετρο, μόνιτορ ελέγχου ροής σποράς και σπαρθείσας επιφάνειας, σετ φανών πορείας 
και άξονα μετάδοσης κίνησης. 

 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει μόνο της τιμής. 
Η συνολική δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 15.080,65€ πλέον 
ΦΠΑ 24%(3.619,35€) συνολικής αξίας 18.700,00€.  

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: 
«Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που 
καλλιεργούνται στην Ελλάδα». 
 
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011(ΦΕΚ Α 180/22-08-2011) και την υπ΄αριθμ. 
188763/10-10-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2284/13-10-2011). 

2. Το νόμο 1845/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Την αριθμ. 188763/13-10-2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Οργανισμού 

“Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα”, σύμφωνα με την οποία συγχωνεύτηκαν 
οι εξής εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
νομικών προσώπων: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.-AGROCERT 
και ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.». 

4. Την υπ΄ αριθ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2889/Β/27.10.14) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων "Οργανισμός του 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - 
Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & 
Φυτογενετικών Πόρων, από τη συγχώνευση των οκτώ (8) μονάδων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (1.Κέντρου Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας, 
2.Ινστιτούτου Σιτηρών, 3.Ινστιτούτου Βάμβακος και Βιομηχανικών Φυτών, 4.Ινστιτούτου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 5.Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων 
Νάουσας,6.Καπνικού Σταθμού Κατερίνης, 7.Καπνικού Σταθμού Καρδίτσας, 8.Σταθμού 
Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας). 

5. Τη με αριθμ.15β Απόφαση της 48
ης

 / 7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο.-
ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα: «Εφαρμογή της αριθμ.919/131869/20-10-2014 ΦΕΚ 
Β΄2889/27.10.2014)ΚΥΑ – Προσωρινή τοποθέτηση προϊσταμένων». 

6. Τη Απόφαση του ΔΣ 19 της 60
η
 /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός 

προσωρινών Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» με 
ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2. 

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» όπως εκάστοτε ισχύει και συγκεκριμένα το άρθρο 117 για τον 
συνοπτικό διαγωνισμό (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

9. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις”. 

10. Την αρ.θέματος:09 Απόφαση της 118
ης

 / 27-07-2018 Συνεδρίασης του ΔΣ με θέμα: 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε στελέχη του Οργανισμού», με ΑΔΑ:6Ε6ΓΟΞ3Μ-ΗΞΣ. 

11. Την αρ.πρωτ.4204/29-12-2017 με ΑΔΑ:ΨΕΕ2ΟΞ3Μ-ΙΦΙ, Απόφαση της προϊσταμένης 
του ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και 
αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων για το έτος 2018».  

12. Την αριθμ.πρωτ.43593/18-10-2018 και ΑΑ:3863 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
ποσού ύψους 18.700,00€ με ΑΔΑ: 6ΡΞ7ΟΞ3Μ-Ω40 και ΑΔΑΜ:18REQ003897289 
2018-10-25.  

13. Το με αρ.πρ. 3940/30-10-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα των Δρ Απόστολου Καλύβα και 
Δρ Ελένης Τσαλίκη.  

14. Την αρ.πρ.3940/30-10-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ με 
ΑΔΑ:ΩΤ73ΟΞ3Μ-ΜΞΠ.  

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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 Δικαίωμα προσφοράς έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, 

συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα καθώς και όλα τα 

τεχνικά στοιχεία, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

θαλάμου, το κόστος (ΚΑ &ΦΠΑ), τον χρόνο παράδοσης και τις εγγυήσεις.  

 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο 

των οικονομικών φορέων. 

 Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα 

εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του θα πρέπει να 

υποβάλλει παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησής του.  

 Η παράδοση της προμήθειας θα πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει να παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ΙΓΒΦΠ. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της 

προκήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές 

που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων. 

 Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία θεωρείται ότι αποδέχονται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

 Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να 

συνυπογράψει συμφωνητικό στο οποίο θα περιγράφεται η πνευματική μηχανή σποράς, 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά της, ο χρόνος παράδοσης και η συνολική της αξία.  

 Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκεινται σε α) παρακράτηση φόρου 4% στην 

καθαρή αξία, β) κράτηση ύψους 0,06%υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας της αρχικής), γ) 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). Επιπλέον, 

σύμφωνα με το Α.Π.Δ΄ΤΕΦ Α΄1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 ΈΓΓΡΑΦΟ Της Διεύθυνσης  

Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,06% και επί της παρακράτησης 

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

ΟΓΑ). 

 Η πληρωμή θα γίνει μετά τη βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβών του Εργαστηρίου 

Δράμας (υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό προμήθειας) και με την προσκόμιση των 

σχετικών παραστατικών(τιμολόγιο, ασφαλιστική- φορολογική ενημερότητα στην οποία θα 

αναγράφεται «για είσπραξη χρημάτων από φορείς Πλήν της Κεντρικής 

Κυβέρνησης»). Στην περίπτωση που ο ανάδοχος έχει έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ενδοκοινοτική συναλλαγή), θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ δεδομένου 

ότι η εργασία παρέχεται στην Ελλάδα. 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

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

κλειστό φάκελο που εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα. 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ





                                                                                                                                                                                     

Τ.Θ. 60458 – 570 01 Θέρμη – Θεσ/νίκη Τηλ.2310 471110, Fax: 2310 473024 e-mail: admin@ipgrb.gr    

                                                                               4 

Η κατάθεσή τους γίνεται είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικά στην Διεύθυνση του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, ΙΓΒ&ΦΠ. 

 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Στοιχεία του υποψηφίου :  
Επωνυμία: …………………………………………………………………………………….…  
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………  
Αριθμό τηλεφώνου: ………………………………………........... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
e-mail: …………………………………………………………… (Είναι απαραίτητο στοιχείο)  
Για το Διαγωνισμό: «Προσφορά για την προμήθεια μίας πνευματικής μηχανής σποράς». 
Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 3994/1-11-2018 
Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: .Ι.Γ.Β.&Φ.Π., Θέρμη -
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ.57001, Τ.Θ.60458, τηλ. επικοινωνίας: 2310-471544» 
  

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 
 
Οι προσφορές που μπορεί να κατατεθούν ή να σταλούν με ταχυμεταφορά θα πρέπει να έχουν 
παραδοθεί μέχρι και τις 19-11-2018 και ώρα 14:00μ,μ. Προσφορές μετά τις 19-11-2018 δεν θα 
γίνουν αποδεκτές. 
Μέσα ο σφραγισμένος αρχικός φάκελος θα περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητους σφραγισμένους 
φακέλους: 

1. φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

2. φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

3. φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

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

 

1)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

του νόμου 4412/2016 (Α΄ 147)Μέρος Ι,ΙΙ,ΙΙΙ & ΙV συμπληρωμένα σύμφωνα με το συνημμένο της 

παρούσας πρόσκλησης. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, 

να συμπεριλάβουν εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τους, έναν υποφάκελο με την 

ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνονται τα 

παρακάτω:  

Το Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή. 

Το Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα το οποίο  υπογράφεται από τον ίδιο 
και από όσους έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Η 
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις ατομικές επιχειρήσεις, τον επιχειρηματία 
 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού: 
Θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα εξής: 
1) Όλα τα πεδία της ενότητας Α 

2) Όλα τα πεδία της ενότητας Β 

3) Το πεδίο της ενότητας Γ που σχετίζεται με αφερεγγυότητα συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα  

Το Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής συμπληρώνεται η ενότητα α και μόνο,  

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
καθώς περιλαμβάνει τη δήλωση του οικονομικού φορέα ως προς την ακρίβεια και την ορθότητα 
του περιεχομένου του ΤΕΥΔ. 
 

Β) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής 
τους. 

Γ)  Σε περίπτωση νομικού προσώπου θα πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά από τα 
οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τα πρόσωπα που νόμιμα 
δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο και δη: 
Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ: 

 Καταστατικό σύστασης του νομικού προσώπου και τις τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και 

τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. 

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

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

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

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

Προκειμένου για Ο.Ε  και Ε.Ε : 

 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μεταβολών τροποποιήσεων του 

καταστατικού. 

Προκειμένου για συνεταιρισμούς : 

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύστασης (καταστατικό και 

τροποποιήσεις του, αποδεικτικά τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας που απαιτούνται κατά 

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

οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται 

τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

 Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν κατά περίπτωση 

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

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

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται τα 

σχετικά πιστοποιητικά. 

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

υποβάλλονται για κάθε συμμετέχον μέλος ξεχωριστά. 

Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

Δ) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής της 

αξίας θα πρέπει να συμπληρώσει την αντίστοιχη σελίδα του ΤΕΥΔ. 

 

2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την πλήρη περιγραφή των τεχνικών 
χαρακτηριστικών της πνευματικής μηχανής σποράς. 
 
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αναγράφεται αναλυτικά η καθαρή αξία, ΦΠΑ και η 
συνολική αξία της πνευματικής μηχανής σποράς, σε ευρώ και θα είναι σταθερή χωρίς 
αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ





                                                                                                                                                                                     

Τ.Θ. 60458 – 570 01 Θέρμη – Θεσ/νίκη Τηλ.2310 471110, Fax: 2310 473024 e-mail: admin@ipgrb.gr    

                                                                               6 

δαπάνες του αναδόχου που είναι απαραίτητες για την προμήθεια καθώς και η μεταφορά στο 
χώρο του Ινστιτούτου. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινήσεις από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα (διευκρινήσεις, συμπληρωματικά έγγραφα κ.λ.π.) για την τεκμηρίωση τιμών, 
οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.   
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας είναι 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή της 

προμήθειας. 

   

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00π.μ. από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμών όπως ορίσθηκε με την υπ’ 
αριθμ.4204/29-12-2017, ΑΔΑ:ΨΕΕ2ΟΞ3Μ-ΙΦΙ, Απόφαση της Προϊσταμένης  του ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα 
«Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΙΓΒ&ΦΠ για το έτος 2018». Η 
αξιολόγηση θα γίνει με βάσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει μόνο της τιμής. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας 
Αξιολόγησης του Ινστιτούτου μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή 
Διενέργειας Αξιολόγησης του Ινστιτούτου, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή του συνόλου της προμήθειας, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους της προκήρυξης. Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της 
προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά 
χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η 
παρούσα προκήρυξη. 
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος που αξιολογήθηκε ως μειοδότης, υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε(5) ημερών 

από την ημερομηνία ειδοποίησης του, για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα 

για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Φορολογική ενημερότητα «για είσπραξη χρημάτων από φορείς Πλήν της Κεντρικής 

Κυβέρνησης». 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας του 

Ινστιτούτου. Το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών της επιτροπής προμηθειών και τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης διαβιβάζονται στο αποφαινόμενο όργανο του Οργανισμού για τη λήψη 

της απόφασης κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που κατατέθηκαν. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η απόφαση κατακύρωσης γίνεται από την Προϊσταμένη του Ινστιτούτου μετά την αξιολόγηση των 

προσφορών και την εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών και με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο στέλνεται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒ&ΦΠ θα κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης μαζί με το πρακτικό της 

Επιτροπής Προμηθειών σε κάθε προσφέροντα. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, (με την 

προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο), ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒ&ΦΠ θα 

προσκαλέσει τον ανάδοχο, εντός πέντε ημερών, για την υπογραφή της σύμβασης.  

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης εντός πέντε(5) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η 

σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς 

από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση 

κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης. 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, 
με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα 
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, αν η ένσταση γίνει δεκτή από 
το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
 
 
 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας, να 
αποφασίσει την τελική ματαίωση του διαγωνισμού που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. 
Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, 
χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: 
(i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας,  
(ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,  
(iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  
(iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση παροχή υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 
οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

 Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι τρείς (3) μήνες, από την 
υπογραφή της σύμβασης (κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο του ΙΓΒ&ΦΠ). 

 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών.  

 Ο προμηθευτής να αναλάβει την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού του 

φορέα που θα ορισθεί υπεύθυνο για τον χειρισμό και τον έλεγχο του οργάνου (επίδειξη 

λειτουργίας).  

 Η παραλαβή της  θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβών με την σύνταξη του πρακτικού 

παραλαβής και καλής εκτέλεσης. 

 Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, ΤΚ 570 01 Αγρόκτημα Θέρμης, ΤΘ 

60458. 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

απορρίπτει σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 Της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν είναι ο ζητούμενος 

 Η οποία έχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

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

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

102 του Ν.4412/2016. 

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

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

ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΓΒ&ΦΠ, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

 Η οποία είναι εναλλακτική. 

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

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Προκήρυξης. 

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

Προκήρυξης. 

 Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού του 

διαγωνισμού.  

Ο Οργανισμός επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 
βρίσκεται ο διαγωνισμός προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα. 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η ολοκλήρωση-πιστοποίηση-παραλαβή του προμηθευόμενου θαλάμου θα πραγματοποιηθεί από 
την τριμελή Επιτροπή Παραλαβών, όπως αυτή ορίζεται. 
Σε περίπτωση που διατυπώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η 
Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης 
τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€) μετά την βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβών του ΙΓΒ&ΦΠ και 
την προσκόμιση του τιμολογίου –κατόπιν συνεννόησης με το Λογιστήριο του ΙΓΒ&ΦΠ-, το οποίο θα 
συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) πρακτικό της Επιτροπής 
β)αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας «για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλήν της Κεντρικής 
Κυβέρνησης» και  
γ)πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις κρατήσεις που ισχύουν για τις προμήθειες του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, πλην του Φ.Π.Α. και θα περιλαμβάνονται στην προσφορά του. 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί 
σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 
τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Αθηνών.  

 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

2. Στον Διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

ΚΗΜΔΗΣ 

3. Στον Διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ 

(http://www.elgo.gr). 

4. Στο Δήμο Θέρμης (Περίληψη της προκήρυξης). 

                                                                  Η Προϊσταμένη  

 
Δρ Ελένη Μαλούπα 
Τακτική Ερευνήτρια  

http://www.elgo.gr/
ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα

i
  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΕΛΓΟ-Δήμητρα :55143 / 
ΙΓΒ&ΦΠ:55143_21 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΘΕΡΜΗ-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΚ 57001 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Αικατερίνη Μανδουραράκη 
- Τηλέφωνο: 2310 471110 
- Ηλ. ταχυδρομείο: admin@ipgrb.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.elgo.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
[Προκήρυξη για την προμήθεια μίας πνευματικής μηχανής σποράς 4 σειρών βαμβακιού, 
καλαμποκιού].  
. 
Το κόστος της δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις αυτοχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: 
«Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού που 
καλλιεργούνται στην Ελλάδα» 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ (CPV: 16000000-5)]. 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση

iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο

iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους

v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 
 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 
την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

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

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

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

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων).  

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

vii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου

xv
 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xvi
 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]

xviii
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)

xix
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης

xxi
, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

xxii
 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):

xxiii
 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου

xxiv
; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

xxv
 

: 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις

xxvi
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[.......................] 
[.......................] 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα

xxvii
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, 
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης

xxix
; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

xxx
 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) είναι  σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

[] Ναι [] Όχι 
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να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

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

 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονται

xxxi
, 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

xxxii
. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ , προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στο……………………………………........... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 
σκοπούς του υπ’ αριθμ.πρωτ 3994/1-11-2018Προκήρυξης. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώκαι/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 

και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικώνσυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α)“Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽  

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 

συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα 

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix Πρβλ άρθρο 48. 

xxx  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΠΟΡΑΣ  

(CPV: 16000000-5). 

Σήμερα την ……….., ημέρα ………., μεταξύ αφενός: 

 

Α) Του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ)/Ινστιτούτο Γενετικής 

Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουρτίδου 56-58 & 

Νιρβάνα, με ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ Γαλατσίου, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο 

του ΔΣ Νικόλαο Κατή,  σύμφωνα με την υπ' αριθμ.1489/72729/22-05-2018  Απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ YOΔΔ 293/22-05-2018), καλούμενος στο 

εξής για συντομία «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ » και και αφετέρου 

Β) Της εταιρείας με την επωνυμία …………………………………….», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από 

…………….., σύμφωνα με το από ………….. καταστατικό της εταιρείας και εδρεύει στην οδό  

……….., με ΑΦΜ: …………. και Δ.Ο.Υ: ………., Τηλ. ………. & FAX: ………. καλούμενης στο εξής 

για συντομία «Προμηθευτής»,  

 

Έχοντας 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 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. 
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3. Την αριθμ. 19 Απόφαση της 60η /7&8-2-2015 Συνεδρίασης με θέμα: «Ορισμός 

προσωρινών Αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας» - 

ΑΔΑ:6ΨΣΞΟΞ3Μ-ΣΧ2. 

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. 1845/89 (ΦΕΚ 102, Α΄ 26 Απριλίου 1989), όπως έχουν  

τροποποιηθεί         και ισχύουν. 

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

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

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και Υπηρεσιών». 

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

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

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

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

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

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του 

άρθρου 4 με την παρ. 7 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, κράτηση ύψους 0,06%, στις 

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

χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης 

χρηματοδότησης). 

11. Την αριθμ. 4204/29-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΕΕ2ΟΞ3Μ-ΙΦΙ) Απόφαση της Προϊσταμένης του 

ΙΓΒ&ΦΠ με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και 

αξιολόγησης προσφορών του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων για το έτος 2018».  

12. Την 116η/28-6-2018 Απόφαση του ΔΣ Αρ.θέματος:21, με θέμα: «Έγκριση απολογισμού 

των αυτοχρηματοδοτούμενων υποέργων παροχής υπηρεσιών προς τρίτους του έτους 

2017 και έγκριση των τεχνικών τους δελτίων για το έτος 2018», με ΑΔΑ:ΩΟ4ΦΟΞ3Μ-

2ΡΡ. 

13. Την αριθμ. 4εηδ απόφαση της 72ης/17-03-2016 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ 

’’ΔΗΜΗΤΡΑ’’, σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης έργων  

αυτοχρηματοδοτούμενων. 

14. Την αριθμ. 43593/18-10-2018 και ΑΑ:3863 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 

ύψους 18.700,00€ με ΑΔΑ: 6ΡΞ7ΟΞ3Μ-Ω40 και ΑΔΑΜ: 18REQ003897289 2018-10-25. 
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15. Το από με αριθμ.πρωτ.3940/30-10-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα των Δρ Απόστολου 

Καλύβα και Δρ Ελένης Τσαλίκη. 

16. Την αριθμ.πρωτ. 3940/30-10-2018 Απόφαση της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ και ΑΔΑ: 

ΩΤ73ΟΞ3Μ-ΜΞΠ για την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο 

τιμής.   

17. Την αριθμ. ………., Προκήρυξη (ΑΔΑ: ……… και ΑΔΑΜ: ……..), καθώς και την αριθμ. 

………. Περίληψή της. 

18. Την από …….. (αριθμ. ……….) μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας 

«…………..». 

19.  Το από ……….. πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ), με το οποίο εισηγείται την 

προμήθεια της πνευματικής μηχανής σποράς στην εταιρεία «………….». 

20. Τα: α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) αντίγραφο ποινικού 

μητρώου, δ) καταστατικό της εταιρείας. 

21. Την αριθμ.πρωτ. ………. απόφαση κατακύρωσης της Προϊσταμένης του Ινστιτούτου 

Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) με ΑΔΑ:…………. και 

ΑΔΑΜ:……….., σχετικά με την κατακύρωση του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια της πνευματικής μηχανής σποράς (CPV: 16000000-5), στην εταιρεία 

«………..», στην τιμή των …………€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων). 

 

συνομολογούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναθέτει στον προμηθευτή και αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια μίας 

πνευματικής μηχανής σποράς τύπου……., κατασκευής και προέλευσης, για το Ινστιτούτο Γενετικής 

Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, η οποία θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά σύμφωνα με την 

οικονομικοτεχνική του προσφορά (ΑΠ ……….),: 

 

Άρθρο 2 

Χρόνος – διάρκεια 
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Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης της πνευματικής μηχανής σποράς ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν συνεννόησης με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους του  έργου του 

Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων. 

Άρθρο 3 

Τίμημα – Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής  

Το συμβατικό τίμημα για την ανωτέρω προμήθειας ορίζεται και συμφωνείται στο ποσό των 

…………………………………. (…………..€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων 

κρατήσεων, (Καθαρή αξία……… + …………. 24% Φ.Π.Α.= ……….. €), (υπόκειται σε παρακράτηση 

φόρου 4%). Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφοράς 

κ.λπ, τα οποία βαρύνουν τον προμηθευτή. Το συνολικό αυτό τίμημα παραμένει σταθερό και 

αμετάβλητο καθ΄ όλη τη συμφωνημένη χρονική διάρκεια της σύμβασης.  

Η καταβολή του τελικού ποσού που αντιστοιχεί στην προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί με την 

παράδοση της προμήθειας. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ανωτέρω θα επιβεβαιωθεί από 

την Επιτροπή Παραλαβής του ΙΓΒ&ΦΠ με το πρακτικό παραλαβής και καλής εκτέλεσης. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται μετά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, στην έκδοση αντίστοιχου 

τιμολογίου. Επίσης οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όπου θα 

αναγράφεται: «για είσπραξη χρημάτων από φορείς Πλην της Κεντρικής Κυβέρνησης».  

Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκεινται σε: α) σε παρακράτηση φόρου 4% (………… €), β) 

κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (υπολογίζεται 

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

0,06% και επί της παρακράτησης 0,06% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 

20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ= (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ …….€ περίπου+ ΦΟΡΟΣ …… €)= ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΥΣ= ………. € 

Πληρωτέο …………………………………… λεπτά ………………..€) περίπου. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του αυτοχρηματοδοτούμενου υποέργου παροχής υπηρεσιών 

με τίτλο: “Διατήρηση γενετικού υλικού καπνού και διάθεση βασικού σπόρου των ποικιλιών καπνού 

που καλλιεργούνται στην Ελλάδα “. 

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου- Προμηθευτή  

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει την πνευματική μηχανή σποράς, σε πλήρη 

λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 

του Ελληνικού  Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», στη Θέρμη Θεσσαλονίκη.  
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2. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση της μηχανής και την παράδοσή της σε πλήρη 

λειτουργία. 

3. Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού του ΙΓΒ&ΦΠ στον χειρισμό της 

μηχανής και θα παράσχει όλη την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε οι δυνατότητες της να 

κατανοηθούν και να εκμεταλλευτούν κατά το μέγιστο δυνατόν.   

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, ο ΕΛΓΟ- 

ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβών, συντάσσει Πρωτόκολλο 

Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφαση του και την κοινοποιεί στον προμηθευτή. Ο ΕΛΓΟ-

ΔΗΜΗΤΡΑ, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσης της προς αποζημίωση για κάθε θετική και 

αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού.  

5. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την ασφαλιστική, υγειονομική και οποιαδήποτε άλλης μορφής 

κάλυψης του ιδίου ή του τυχόν απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

6. Αποκλείεται από τον προμηθευτή  ή σε τρίτον εκχώρηση των υπό την παρούσα σύμβαση 

προκυπτόντων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του. 

7. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους του 

προσωπικού του προμηθευτή και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της 

συμβατικής αμοιβής του. 

 

Άρθρο 5 

Εγγυήσεις  

«Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας είναι 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, 

ήτοι ……….χ5%=………€.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή της 

προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα 

χειρίζεται την μηχανή, στη λειτουργία του και να εξασφαλίσει την εγγύηση καλής λειτουργίας του 

ανωτέρω είδους για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Άρθρο 6 

Καταγγελία 

Παραβίαση οποιουδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, 

θεωρούμενων απάντων ως ουσιωδών, παρέχει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το δικαίωμα να καταγγείλει 

την παρούσα σύμβαση για «σπουδαίο λόγο». Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά οι προβλεπόμενες 

ΑΔΑ: ΨΡΦΘΟΞ3Μ-ΟΧΕ





                                                                                                                                                                                     

Τ.Θ. 60458 – 570 01 Θέρμη – Θεσ/νίκη Τηλ.2310 471110, Fax: 2310 473024 e-mail: admin@ipgrb.gr    

                                                                               30 

                                                                                                                                                                              

από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: 

α. Υπαιτιότητας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

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

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

συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση στις έγγραφες παρατηρήσεις που θα του 

γίνονται. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κάθε έλλειψη ή 

παράλειψη που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν γραπτώς. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου στις παρατηρήσεις του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, θα 

κινείται η διαδικασία του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.   

 

Άρθρο 7 

Γενικοί όροι 

1. Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός 

καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

2. Ρητά συμφωνείται ότι, για κάθε διαφορά που απορρέει αμέσως ή εμμέσως από τη σύμβαση 

αυτή, εάν δεν λυθεί με καλόπιστη διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, αρμόδια 

για τη δικαστική επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια Αθηνών. 

3. Η τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, μπορεί να γίνει 

μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, αποκλειόμενου και αυτού του 

όρκου. 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ένα 

για τον προμηθευτή και αφού διαβάστηκε, υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

     Για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ                                    Ο προμηθευτής 

        Ο Πρόεδρος του ΔΣ            

 

 

                                                                                        Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας 
            Καθηγητής Νικόλαος Κατής                                                                  
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                                                           Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι  

                                                                    

                                                                   

                                       

                                        Δρ Απόστολος Καλύβας                           Δρ Ελένη Τσαλίκη                          
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