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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αριθμ. Πρωτ.:1190/09-06-2016 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ΙΝΑΛΕ 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επόπτευση των ακτών 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών 
θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών 
επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2016» για χρονικό 
διάστημα από τον Ιουνίου έως το Δεκέμβριο του 2016, συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00 € πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 
2016 και η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.  
 
Τόπος κατάθεσης προσφορών: ΙΝ.ΑΛ.Ε., στη Νέα Πέραμο Καβάλας, ΤΚ 640 07 τηλ. 25940/22692, στο 
Πρωτόκολλο. 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 
Υποβολή προσφορών μέχρι ημέρα, Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 14:00. 
Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα, Παρασκευή 24//06/2016 και ώρα 14:30 
Τόπος Διενέργειας: ΙΝ.ΑΛ.Ε., Νέα Πέραμος Καβάλας, ΤΚ640 07. 
 
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της Διακήρυξης παρέχονται από τον ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ - 
ΙΝ.ΑΛ.Ε., Τμήμα Διοίκησης (Ν. Πέραμος – Καβάλα, τηλέφωνο 25940 22691 και στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού www.elgo.gr 
 
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τους κ. Γ. Φλωρά 
και Δρ Αργ. Καλλιανιώτη, στο τηλέφωνο 25940 22691. 
 
ΤΜΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
ΤΜΗΜΑ Β.: Ειδικότεροι όροι 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.: Σχέδιο Σύμβασης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/1986, Πίνακας Συμμόρφωσης, Οικονομική 
Προσφορά. 
 
 
 
 
 
 

Για το ΙΝ.ΑΛ.Ε, Ο Διευθυντής κ.α.α 
(υπογραφή)* 

 
Δρ. Κρέη Γρηγόριος 
Τακτικός Ερευνητής 

(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο 
παραμένει στο αρχείο του φορέα) 
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ΤΜΗΜΑ Α  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επόπτευση των 
ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών 
θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών 
επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2016» για χρονικό 
διάστημα από τον Ιουνίου έως το Δεκέμβριο του 2016, συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00 € πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ., σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη.  
 
Συγκεκριμένα, 
 
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 
2016 και η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του έργου. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 19.500,00 € πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ. 
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις 
συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι ειδικότεροι όροι των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Τμήμα B’ της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» 

(ΦΕΚ 314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 
«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 Α 180/Α’/22.8.2011). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, συστήθηκε ο 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον 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.)-
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«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. 

3. Την έκδοση της αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27.10.2014) ΚΥΑ των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ – (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.». 

4. Την αριθμ. 8865/112514/16-10-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σχετικά με τον διορισμό προσωρινού Προέδρου ΔΣ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 739/ΥΟΔΔ/20-10-2015). 

5. Την αριθμ. 8863/112509/16-10-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σχετικά με τον διορισμό προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 739/ΥΟΔΔ/20-10-2015). 

6. Την  αριθμ. 2761/30-12-2015, ΑΔΑ: 7Υ34ΟΞ3Μ-ΚΗΓ,  Απόφαση του Διευθυντή του ΙΝΑΛΕ   με θέμα 
«Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΙΝ.ΑΛ.Ε. Καβάλας για το έτος 2016». 

7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, «Σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων», η οποία επιβάλλει κράτηση ύψους 0,10% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα αρχή. 

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

9. Την αριθμ. 15β Απόφαση της 48ης/7-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ «Εφαρμογή 
της αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2889/27-10-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού –ΔΗΜΗΤΡΑ 
– (ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.» - Προσωρινή τοποθέτηση Προϊσταμένων. 

10. Την αριθ. 11Α απόφαση της 73ης/23.3.2016 με (ΑΔΑ: ΩΥΠΜΟΞ3Μ-5ΓΓ) Συνεδρίασης του ΔΣ, σχετικά 
με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  

11. Την από 28/1/2016 υπογεγραμμένη σύμβαση, μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.  

12. Την αριθμ. 10530/30-03-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με ΑΔΑ: ΩΥΩΡΟΞ3Μ-ΥΚΙ, και ΑΔΑΜ: 
16REQ004103681 για "ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ 2016 (20)". 

13. Το αριθμ. Πρωτ. 1189/09-6-2016, υπηρεσιακό σημείωμα του Δρ. Καλλιανιώτη Αργύρη, Επιστημονικά 
Υπεύθυνου του έργου για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών. 

14. Την αριθμ. Πρωτ. 1189/9-6-2016, ΑΔΑ: ΩΨΑ2ΟΞ3Μ-ΗΡΦ, Απόφαση του αναπληρωτή Διευθυντή του 
ΙΝΑΛΕ, με θέμα την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών. 

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199). 

17. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους». 

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει. 

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ 
σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007). 

20. Τη με αρ. 35130/739/2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων  συμβάσεων που αφορούν την 
προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

21. Τη με αριθμ.3 Απόφαση της 69ης/4.12.15 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα 
‘Υιοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου του Π. Δ/τος 118/2007 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ» για τις προμήθειες του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ’ 
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22. Τον Κανονισμό Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων (ΚΑΝΕΡΕ). 
23. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 

4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων 
Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια 
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή 
εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» αρθ. 21.     
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 

ΔΗΜΗΤΡΑ (http://www.elgo.gr) και στο Διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr). 

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας 
Αρχής, στη διεύθυνση http://www.elgo.gr και μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr 

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  
• είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 
(ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή 
• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει 

υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των 
ανωτέρω χωρών. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να 
υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά 
μέχρι και την Παρασκευή 24/06/2016 και ώρα 14:00. Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή 
μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 
Α) Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 
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Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ  

Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(ΙΝ.ΑΛ.Ε.) 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΚ 64Ο 07 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διακήρυξη αρ. πρωτ. 1190/09-06-2016 
(Ημερομηνία Διενέργειας 24/06/2016) 
Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ……….. 
Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Επόπτευση των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 
και των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων 
χελωνών και θαλασσοπουλιών καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2016». 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι επιθυμητό να επισκεφθούν το ΙΝ.ΑΛ.Ε. προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη 
άποψη για το υπό ανάθεση έργο. Για την διευκόλυνση των υποψηφίων προτείνεται να επικοινωνούν 
προηγουμένως – 2 ημέρες νωρίτερα – με τη Γραμματεία (25940 22691) προκειμένου να ορίζεται συνάντηση. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιέχει: 
1. Τα παρακάτω ως εξής:  
Α) Ανάλογα με την μορφή της επιχείρησης 

i. σε περίπτωση φυσικού προσώπου, πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, 
επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας, αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας 
και δήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης όπου εμφανίζονται οι ενεργοί κωδικοί αριθμοί 
δραστηριότητας της επιχείρησης) 

ii. σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ τροποποίησης, 
έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ. 

 
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Παράρτημα Β-Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης), του κατά 
περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά με ημερομηνία εντός των τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς στην οποία να 
δηλώνει ότι: 

• Συμμετέχει στον υπ’ αριθ. πρωτ. 1190/09-6-2016 διαγωνισμό του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επόπτευση των 
ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης για την 
καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών καθώς 
και διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής  
Αλιευτικών Δεδομένων 2016». 
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• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχει λάβει 

πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.  
• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης Υπηρεσίας.  
• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση για 

αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.  
• Αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, για την έγκαιρη και 

προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
• Έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, επί ποινή απορρίψεως. 
• Διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές 

διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση του 
έργου. 

• Η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την παροχή υπηρεσιών του προς τις 
εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ εξαιτίας 
αυτής, είτε στο προσωπικό του, είτε στο προσωπικό των Υπηρεσιών, είτε σε τυχόν συνεργάτες 
και το προσωπικό τους, είτε σε κάθε τρίτο και οι τυχόν ζημιές ή βλάβες, που ενδεχομένως θα 
προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο. Το ίδιο ισχύει όχι 
μόνο για τις σωματικές βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ΄ αυτών χρηματική 
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον, 
σαν τέτοιου (τρίτου) νοούμενου και των υπηρεσιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού -
ΔΗΜΗΤΡΑ μετά του προσωπικού του και των συνεργατών του.  

• Οφείλει να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε βάρος των 
εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την 
διάρκεια των εργασιών έστω και αν αυτό οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια τους ή των 
από αυτούς προστεθέντων προσώπων. 

• Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:  
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.01.1998, σελ.1).  
• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C 195 της 25.06.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ 
48).  

• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.06.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

• Υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία. 
• Αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 
• Δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
• Δεν τελεί υπό εκκαθάριση και δεν έχει οριστεί εκκαθαριστής. 
• Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κινηθεί διαδικασία θέσης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 
• Είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
• Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 
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• Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα. 
• Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα προκύπτουν τα 
όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση, υπογράφεται από τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε, και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Δ/ντα Σύμβουλο, στις 
περιπτώσεις Α.Ε., σημειώνοντας επί της δήλωσης ότι ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων 
αναδόχων και σημαίνονται με τη σφραγίδα της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφορών 
ενώσεων ή κοινοπραξιών η ως άνω δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με τα προηγούμενα για κάθε μέλος που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Εφόσον δεν υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με αυτόν τον τύπο ο 
υποψήφιος αποκλείεται. 
Γ) Βεβαίωση ή αντίγραφο εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
με αναφορά στη σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού δραστηριότητα ή βεβαίωση πως η σχετική 
δραστηριότητα δεν εγγράφεται σε επιμελητήριο. 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που την προσφορά την υποβάλλει Ένωση ή Κοινοπραξία, τα 
ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται για κάθε συμμετέχον μέλος ξεχωριστά. 
 
 
2. Τεχνική Προσφορά αποτελούμενη από Πίνακα Συμμόρφωσης κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Β΄ της παρούσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους ειδικότερους όρους του Τμήματος Β΄ της 
παρούσης. 

3. Οικονομική Προσφορά κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 
 
Η συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ των υποψηφίων θα ληφθεί υπ’ όψιν προκειμένου να 
γίνει κατάταξη των συμμετεχόντων με αύξουσα σειρά για την επιλογή του μειοδότη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
δεσμεύεται για την προμήθεια του συνόλου των υπηρεσιών κατά την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το 
άρθρο 13 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες από την επόμενη 
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη 
λήξη της, για διάστημα ακόμη δύο (2) μηνών. 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος 
της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

- Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά  ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται στην 
απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ ως κατ’ αποκοπή,  σταθερή χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο. 
Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του αναδόχου που είναι απαραίτητες για την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας 
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον 
ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη. 
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Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα 
επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός 
θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν 
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους 
πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24/06/2016 στα γραφεία του Ελληνικού Γεωργικού 
Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝ.ΑΛ.Ε. από την τριμελή Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμών όπως ορίσθηκε με 
την αριθμ. 2761/30-12-2015, ΑΔΑ: 7Υ34ΟΞ3Μ-ΚΗΓ,  Απόφαση του Διευθυντή του ΙΝΑΛΕ   με θέμα 
«Συγκρότηση Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών του ΙΝ.ΑΛ.Ε. Καβάλας για το έτος 2016», η οποία, 
αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή. 
Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των 
προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν 
τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι υποβληθείσες προσφορές, με 
αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των υπό 
προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη 
τιμή του συνόλου των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους γενικούς και ειδικούς όρους της 
προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον Ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή και με 
τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους λοιπούς συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 
Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα με 
τους στο παρόν αναφερόμενους συμβατικούς όρους, οι οποίοι είναι μη διαπραγματεύσιμοι, το δε έγγραφο 
της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης εντός δέκα(10) 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. 
Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να προτείνει με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της για τις ανάγκες υπηρεσιών την κατακύρωση μικρότερου εύρους υπηρεσιών. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος που αξιολογήθηκε ως μειοδότης, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (αρ. 10) ημερών από την 
ημερομηνία ειδοποίησής του, για την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα: 
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Α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
Β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, 

Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν 
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό λόγω της ιδιότητας του αναδόχου, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό. 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ) στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, από τα οποία 
να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. 

• Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι 
εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο και ότι εξακολουθεί να είναι 
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΑΡΘΡΟ 15: 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. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης. 
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις 
κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο. 
2. Χρόνος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 
3. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή. 
4. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 
5. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 
6. Προσφορά που αφορά μόνο σε τμήμα της υπηρεσίας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των Πινάκων Συμμόρφωσης και της Οικονομικής 

Προσφοράς. 
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Διαγωνισμού. 
9. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς θα ζητείται 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. 
σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις 
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία/ την 
πρωτοτυπία / καινοτομία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω 
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή 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. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος 
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 
2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε δημιουργεί 

καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη 

Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει 
των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται 
ρητώς από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική Προσφορά του 
Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης 
συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31-
12-2016. 

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της 
Διακήρυξης, του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
δημοσίων συμβάσεων. 
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ΑΡΘΡΟ 19: ΧΡΟΝΟΣ,ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ως χρόνος έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών εκλαμβάνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και 
ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών έως την 31-12-2016. 
Επισημαίνεται πως: 
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα να είναι σε θέση να αναλάβει άμεσα την υλοποίηση του 
έργου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να περιορίσει το εύρος των ζητούμενων υπηρεσιών.  
Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν συντρέχουν 
λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για 
την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε  αξίωσής της προς αποζημίωση για 
κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω  χρόνο κατά την απόλυτη κρίση της, 
ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 20: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση-παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από την τριμελή 
Επιτροπή, όπως αυτή ορίζεται στην αριθμ. πρωτ. 2761/30-12-2015, ΑΔΑ: 7Υ34ΟΞ3Μ-ΚΗΓ,  Απόφαση του 
Διευθυντή του ΙΝΑΛΕ   με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπών» 
Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή 
της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε  αξίωσής της προς 
αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 21: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της εκάστοτε δεδουλευμένης αμοιβής θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) και θα καταβάλλεται 
στον ανάδοχο από το ΙΝ.ΑΛ.Ε., μετά την υποβολή του τιμολογίου, το οποίο θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
α) πρακτικό της επιτροπής  
β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο 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.  

ΑΡΘΡΟ 22: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – 
ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 
τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την 
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε 
πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η 
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί 
εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της 
Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού 
τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός 
κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.  

• Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τον Κύριο του Έργου ή και 
το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση 
του Έργου. 

• Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

• Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι 
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο 
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων 
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον 
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, 
η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις 
ανάθεσης της Σύμβασης.  

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τυχόν αμέλειες, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των 
καθηκόντων του προσωπικού του και οφείλει να αποζημιώσει τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τυχόν βλάβες, 
ζημίες ή ατυχήματα που θα προκύψουν εξ αιτίας τούτων. 

• Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν 
ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά την μεταφορά (προσέλευση και αποχώρηση) του προσωπικού του 
Αναδόχου.  

• Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες 
του αναδόχου που απορρέουν από την Σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για 
όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε 
πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις  
ή αποζημιώνονται από τους ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 
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• Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με τι διατάξεις της Ελληνικής 

Εργατικής Νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα  χρονική στιγμή και να τηρεί την εκάστοτε 
ισχύουσα Συλλογική/Κλαδική Σύμβαση Εργασίας για το προσωπικό που απασχολεί . Αλλοδαποί 
μπορούν να εργάζονται μόνο εφόσον έχουν τις απαραίτητες άδειες παραμονής και εργασίας στην 
Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο. Σε περίπτωση που προσωπικό του 
Αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει 
έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες. Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω είναι ευθύνη του 
αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τηρούνται και από πάσης φύσεως συμβούλους, 
συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. Ο  ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου προς ο προσωπικό του, δικαιούται όμως να ελέγχει την τήρηση της ασφαλιστικής και λοιπής 
νομοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβιάσεις της. 

• Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ, των 
Επικουρικών Ταμείων και κάθε άλλη εισφορά που έχει σχέση με το έργο, βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου. 

• Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα 
αρμόδια όργανα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 
παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της Συμβατικής Υπηρεσίας. 

• Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερόμενου στην προσφορά του προσωπικού, 
καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν 
πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του ΕΛΓΟ – 
ΔΗΜΗΤΡΑ.  

• Σε περίπτωση που μέλη του προσωπικού του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 
συνεργασία τους μαζί το, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι 
την αποχώρηση τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσουν 
άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, διασφαλίζοντας την εκτέλεση των υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο. 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους του και να 
είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, είτε να εκπληρωθούν 
οι συμβατικές του υποχρεώσεις και να αποκαθιστά αμέσως : 

• Κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε αυτόν 
από τους υπεύθυνους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

• Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να μεριμνήσει, ώστε να αποφύγει περίπτωση κενών 
στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να φροντίζει να αναπληρώνει, αμελλητί, υποχρεούται δε να 
διασφαλίζει την εκτέλεση των υπηρεσιών με οποιοδήποτε τρόπο, κατά την περίοδο διακοπών, σε τυχόν 
περίπτωση απεργίας του προσωπικού του, κλπ 

• Το προσωπικό οφείλει να είναι άψογο στη συμπεριφορά του προς το λοιπό προσωπικό του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ και τα όργανα του όσο και προς αυτούς που συναλλάσσονται μαζί του αλλά και προς τρίτους. 
Επίσης οφείλει να συμμορφώνεται κατά την εργασία του με τα ενδεικνυόμενα μέτρα Ασφαλείας και 
Υγιεινής, Πυρασφάλειας κλπ που πρέπει να τηρούνται. 

• Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. 

• Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 
αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

• Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και του Οργανισμού και η 
παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 25: 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, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 
14 του Κανονισμού Προμηθειών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.).  
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ΤΜΗΜΑ Β  
Ειδικότεροι όροι 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Οι υπηρεσίες με τίτλο «Επόπτευση των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων Θάσου και 
Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών 
καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής 
Αλιευτικών Δεδομένων 2016» συνίστανται σε: 
  

i. Καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών. Στόχος 
σύμφωνα με στοιχεία προηγούμενων ετών και εκτιμήσεις να καταγραφεί αριθμός περίπου 20 
θηλαστικών (κυρίως δελφίνια), 30 χελωνών και 200 θαλασσοπουλιών. 

ii. Παρακολούθηση των προαναφερόμενων ειδών με παρατηρήσεις και ερωτηματολόγια σε δείγμα 
5% του συνόλου των 800 περίπου αλιευτικών σκαφών της υπό ανάθεση περιοχής. 

iii. Υπολογισμό της αφθονίας κητωδών στην περιοχή με χρήση στατιστικών πακέτων. 
iv. Εκτίμηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ κητωδών και αλιείας με χρήση ερωτηματολογίων σε 

ψαράδες της μέσης και παράκτιας αλιείας.  
v. Συμμετοχή σε ερευνητικούς πλόες, συνολικά 20 ημερών, με επιλεγμένα σκάφη και 

δειγματοληψία επί του σκάφους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος, για 
επιλεγμένα είδη ψαριών. 

vi. Καταγραφή επί του σκάφους των απορριπτόμενων ειδών και συλλογή βιολογικού δείγματος 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος.  

vii. Επεξεργασία του βιολογικού υλικού, στατιστική ανάλυση δεδομένων και συμμετοχή στη 
συγγραφή εκθέσεων αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

 
 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει προσωπικό : 
i. με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της 

αλλοδαπής. 
ii. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 

iii. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ.  
iv. Εμπειρία στην αναγνώριση και καταγραφή κητωδών και άλλων θαλάσσιων προστατευόμενων 

οργανισμών. 
v. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ανάλογα έργα. 

 
 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Η περιοχή των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης 
ΧΡΟΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
(ανάθεση μετά από διενέργεια διαγωνισμού) 

 
Στην Αθήνα σήμερα, …/…/201… οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 
Αφενός 
1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – 
ΔΗΜΗΤΡΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα – Κάτω Πατήσια, με ΑΦΜ 997604027 
ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Αναπληρωτή Ερευνητή Γεώργιο 
Καρέτσο του Κωνσταντίνου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8865/112514/16-10-2015 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 739/ 20-10-2015) – καλούμενου στο εξής για συντομία «ΕΛΓΟ – 
ΔΗΜΗΤΡΑ» και αφετέρου 
2. Η επιχείρηση………(επωνυμία)………… με  Α.Φ.Μ. ……… – Δ.Ο.Υ. …………, η οποία εδρεύει στην οδό 
……… αρ. …, …(περιοχή)… και εκπροσωπείται νομίμως από τ… κ. …(όνομα)… …(επώνυμο)…με Αρ. Δελτίου 
Ταυτότητας …………, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, καλούμενης στο εξής για συντομία 
«Ανάδοχος» συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα. 
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να παράσχει προς τον πρώτο συμβαλλόμενο τις παρακάτω 
περιγραφόμενες υπηρεσίες με τίτλο «Επόπτευση των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των 
νήσων Θάσου και Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών και 
θαλασσοπουλιών καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2016». 

Η παροχή των υπηρεσιών αυτών ανατέθηκαν στο δεύτερο συμβαλλόμενο ύστερα από τον υπ’ αριθ. Πρωτ. 
1190/09-06-2016 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την 24/06/2016 από τον πρώτο 
συμβαλλόμενο και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. .................................. απόφαση κατακύρωσης του ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Ο προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και αναλαμβάνει να 
εκτελέσει το ως άνω περιγραφόμενο έργο σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικότερους όρους του 
διαγωνισμού. 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31-12-2016. 
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος για την επάρκεια των υπηρεσιών που παρέχονται θα γίνεται από την 
αρμόδια Επιτροπή του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ΙΝΑΛΕ. 
Η αμοιβή του δεύτερου συμβαλλομένου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών συμφωνείται ότι δύναται 
να ανέλθει μέχρι το ποσό των …… ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και θα καταβάλλεται σύμφωνα 
με τα αναγραφόμενα του άρθρου 21 της διακήρυξης. 
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις 
συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του 
επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Σε περίπτωση που ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνείται να παράσχει τις ανατιθέμενες σε αυτόν υπηρεσίες ή 
τις παρέχει πλημμελώς, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μονομερώς και 
να ζητήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία που υπέστη από την αντισυμβατική συμπεριφορά του 
δεύτερου συμβαλλομένου. 
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Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει από την εκτέλεση 
της παρούσας ορίζονται τα δικαστήρια Αθήνας. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά 
στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας είναι η υπ’ 1190/09-06-2016 διακήρυξη. 
Το παρόν συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και έλαβε κάθε μέρος από ένα. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 

 

 

Δρ. Γεώργιος Καρέτσος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

…………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΠΡΟΣ(1): ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ΙΝΑΛΕ 

Ο – Η Όνομ   Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   
Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας
: 

 Οδός
: 

 Αριθ:  ΤΚ
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της 
επιχείρησης ………………………………… δηλώνω ότι η επιχείρηση: 
• Συμμετέχει στον υπ’ αριθ. πρωτ. 1190/09-06-2016 διαγωνισμό του Ελληνικού  

Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ / ΙΝΑΛΕ για την ανάθεση του έργου με τίτλο   
«Επόπτευση των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων Θάσου και 
Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών 
και θαλασσοπουλιών καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια 
του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2016» 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχω 
λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δημοπρατούμενης Υπηρεσίας.(4) 
 

Ημερομηνία:…/…/201… 
 

Ο/Η  Δηλών/-ούσα 
 

 
(Σφραγίδα και Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν 
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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• Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση 
για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού.  

• Αναλαμβάνει την υποχρέωση, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

• Έλαβε γνώση των συνθηκών του έργου και ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, 
επί ποινή απορρίψεως. 

• Διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις 
σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τον αναγκαίο εξοπλισμό για 
την εκτέλεση του έργου. 

• Η ευθύνη για κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί κατά την παροχή υπηρεσιών του 
προς τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - 
ΔΗΜΗΤΡΑ εξαιτίας αυτής, είτε στο προσωπικό του, είτε στο προσωπικό των 
Υπηρεσιών, είτε σε τυχόν συνεργάτες και το προσωπικό τους, είτε σε κάθε τρίτο και οι 
τυχόν ζημιές ή βλάβες, που ενδεχομένως θα προξενηθούν σε όλους αυτούς, βαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο. Το ίδιο ισχύει όχι μόνο για τις σωματικές 
βλάβες ή τη θανάτωση προσώπου και για την εξ΄ αυτών χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, αλλά και για υλικές ζημιές σε κάθε τρίτον, σαν 
τέτοιου (τρίτου) νοούμενου και των υπηρεσιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 
-ΔΗΜΗΤΡΑ μετά του προσωπικού του και των συνεργατών του.  

• Οφείλει να αποκαθιστά απροφάσιστα κάθε ζημιά, η οποία τυχόν θα προκληθεί σε 
βάρος των εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – 
ΔΗΜΗΤΡΑ κατά την διάρκεια των εργασιών έστω και αν αυτό οφείλεται και σε 
ελαφρά ακόμη αμέλεια τους ή των από αυτούς προστεθέντων προσώπων. 

• Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για:  
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 
της 29.01.1998, σελ.1).  

• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(ΕΕ C 195 της 25.06.1997, σελ.1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).  

• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σελ 48).  

 
 

Ημερομηνία:…/…/201… 
Ο/Η  Δηλών/-ούσα 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 
28.06.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) 
και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

• Υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια 
χρεοκοπία. 

• Αδίκημα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

• Δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. 

• Δεν τελεί υπό εκκαθάριση και δεν έχει οριστεί εκκαθαριστής. 
• Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κινηθεί διαδικασία θέσης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 
• Είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας 

και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 
• Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα. 
• Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών 

του δημόσιου τομέα. 
• Αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, από τα οποία θα 
προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση. 

 
Ημερομηνία:…/…/201… 

Ο/Η  Δηλών/-ούσα 
(Σφραγίδα και Υπογραφή) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

Η επιχείρηση έχει δραστηριότητα σχετική με το 
αντικείμενο του διαγωνισμού και αποδεδειγμένη 
συμμετοχή σε ανάλογα έργα. 

ΝΑΙ   

Η επιχείρηση διαθέτει για την παροχή της υπηρεσίας 
απολύτως κατάλληλο ειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό και τεχνικώς εξοπλισμένο με τα 
απαραίτητα μέσα και εργαλεία. 

ΝΑΙ   

Η επιχείρηση διαθέτει για την παροχή της υπηρεσίας 
προσωπικό με Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας της ημεδαπής ή 
ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της 
αλλοδαπής 

ΝΑΙ   

Η επιχείρηση διαθέτει για την παροχή της 
υπηρεσίας προσωπικό με καλή γνώση αγγλικής 
γλώσσας. 

ΝΑΙ 
  

Η επιχείρηση διαθέτει για την παροχή της υπηρεσίας 
προσωπικό με Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ 

ΝΑΙ 
  

Η επιχείρηση διαθέτει για την παροχή της υπηρεσίας 
προσωπικό με εμπειρία στην αναγνώριση και 
καταγραφή κητωδών και άλλων θαλάσσιων 
προστατευόμενων οργανισμών 

ΝΑΙ 

  

Η επιχείρηση φροντίζει να τηρεί τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας. 

ΝΑΙ   

Η επιχείρηση αναλαμβάνει να αντικαθιστά αμέσως 
κάθε έλλειψη, παράλειψη ή πλημμελή εργασία του 
προσωπικού του, που θα παρατηρείται και 
γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τους υπεύθυνους του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - Δήμητρα.  

ΝΑΙ   

Η επιχείρηση αναλαμβάνει να γνωστοποιεί 
εγγράφως στο προσωπικό του, ότι ουδεμία εξάρτηση 
ή εργασιακή σχέση έχει τον Ελληνικό Γεωργικό 
Οργανισμό (ΕΛ.Γ.Ο.) ΔΗΜΗΤΡΑ.  

ΝΑΙ   

Το προσωπικό του Αναδόχου θα έχει ορθή 
επαγγελματική συμπεριφορά, συμπεριφορά που θα 
διασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού και του 
εξοπλισμού και θα ενημερώνει για οποιαδήποτε 
πρόβλημα παρουσιάζεται και με συνεργασία να 
αντιμετωπίζεται, για να διευκολύνεται έτσι η καλή 
εκτέλεση των δειγματοληψιών.  

ΝΑΙ   

Ο Ανάδοχος προσφέρει την υπηρεσία με τίτλο 
«Επόπτευση των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης και των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης για 
την καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, 
θαλάσσιων χελωνών και θαλασσοπουλιών καθώς και 
διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια 
του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων 2016» 

ΝΑΙ   

Ο Ανάδοχος προσφέρει την παρακολούθηση των ΝΑΙ   
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Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
τεκμηρίωσης 

προαναφερόμενων ειδών στόχων με παρατηρήσεις 
και ερωτηματολόγια σε δείγμα 5% του συνόλου των 
800 περίπου αλιευτικών σκαφών της υπό ανάθεση 
περιοχής 

Ο Ανάδοχος προσφέρει τον υπολογισμό της αφθονίας 
κητωδών στην περιοχή με χρήση στατιστικών 
πακέτων 

ΝΑΙ 
  

Ο Ανάδοχος προσφέρει την εκτίμηση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ κητωδών και αλιείας με 
χρήση ερωτηματολογίων σε ψαράδες της μέσης και 
παράκτιας αλιείας.  

ΝΑΙ 

  

Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει σε ερευνητικούς πλόες, 
συνολικά 20 ημερών, με επιλεγμένα σκάφη και 
δειγματοληψία επί του σκάφους, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη πρόταση του προγράμματος, για 
επιλεγμένα είδη ψαριών. 
 

ΝΑΙ 

  

Ο Ανάδοχος προσφέρει την καταγραφή επί του 
σκάφους των απορριπτόμενων ειδών και συλλογή 
βιολογικού δείγματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
του προγράμματος 

ΝΑΙ 

  

Ο Ανάδοχος προσφέρει την επεξεργασία του 
βιολογικού υλικού, στατιστική ανάλυση δεδομένων 
και συμμετοχή στη συγγραφή εκθέσεων 
αποτελεσμάτων του προγράμματος 

ΝΑΙ 

  

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του αναδόχου που είναι απαραίτητες για την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

ΝΑΙ 
  

 
Τόπος – Ημερομηνία:   
  
Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Για την Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (με αριθ. πρωτ. 1190/09-06-2016) για την παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο «Επόπτευση των ακτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και των νήσων 
Θάσου και Σαμοθράκης για την καταγραφή νεκρών θαλάσσιων θηλαστικών, θαλάσσιων χελωνών 
και θαλασσοπουλιών καθώς και διενέργεια δειγματοληψιών επί σκαφών στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2016» 

 

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας 
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: …………………………………………………… 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) 
 

   

 
 Τόπος – Ημερομηνία: 
 
Δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους 
αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα 
 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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