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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ    Αθήνα, 25-10-2017 

ΑΘΗΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομικού     Αρ. Πρωτ.: 8215 

Τμήμα Γ’ Προμηθειών           

Ιερά Οδός 75 
118 55 Αθήνα  

Τηλ. 210-5294852 
Fax: 210-3471105 

Email. loggpa@aua.gr 
 

Δ I A K H P Y Ξ H 

 

Συνοπτικού διαγωνισμού για την αγορά αμπελουργικού ελκυστήρα και γεωργικών παρελκόμενων για 

χρήση από το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α.    
 

 
Έχοντας υπόψη: 

- Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρημένου Συντάγματος. 

- Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/21-09-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 

- Το Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α’/10.08.2012) 

«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις και τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 

24/Α’/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 

- Το Π.Δ. 377/89 "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA" (ΦΕΚ 166 Α΄). 

- Τον Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», (ΦΕΚ 247 Α΄). 

- Το ΠΔ 496/1974, όπως ισχύει, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 141 Α΄). 

- Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`). 

- Τον Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου 

στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43 Α΄). 

- Τον N.Δ. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων ", άρθρο 4, παραγ. 

6 (ΦEK 234 A’). 

- Τον Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 135 Ά). 

- Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄). 

- Το άρθρο 4 παρ. 6 του N.Δ. 4578/1966 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/09-11-1966) «Περί Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού 

Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων». 

- Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 
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- τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 

και 13 έως 15, 

- To Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/12-10-1998) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992». 

- Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-

4-2014. 

- Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

- Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

- Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

 τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα. 

 Το Ν. 4281/08-08-2014 περί μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

 Το Ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/04-08-1988) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

 τον ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 Τον Ν.3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 

– δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους 

με κλήρωση», 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  
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 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 τον ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

 τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται 

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων 

του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την ΣΑΕ 546/14.07.2017 και το ενάριθμο έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ.Π.Α. – 2014ΣΕ54600082» 

 Το από 18/09.2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Κατασκευών και 

Επισκευών της Διεύθυνσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Π.Α. 

 Το 6998/20.09.2017 έγγραφο του Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης 

 Την αριθμ. 520/20.09.2017 (Συνεδρία 520/20.09.2017 - ΑΔΑ: ΩΨ6Ε46Ψ8Ζ6-73Υ) απόφαση της Συγκλήτου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί έγκρισης προκήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού και έγκρισης των όρων και 

των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης καθώς και έγκριση του προϋπολογισμού της δαπάνης. 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 

Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων για την αγορά αμπελουργικού ελκυστήρα και 

γεωργικών παρελκόμενων για χρήση από το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 

Πιο συγκεκριμένα η δαπάνη αφορά αγορά αμπελουργικού ελκυστήρα CPV: 16700000-2 , γεωργικό 

καταστροφέα CPV: 16100000-6 και υνί CPV: 16110000-9. 

   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ 

(62.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A.  και αναλύεται ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

ΤΜΗΜΑ Α ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 54.400 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 4.500 ευρώ 

ΤΜΗΜΑ Γ ΥΝΙ 3.100 ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ  62.000 ευρώ 

 

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9345αα και του ενάριθμου έργου «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γ.Π.Α.» (ΣΑΕ 546 – 

2014ΣΕ54600082).  

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.μ. στο Κεντρικό 

Κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον 1ο όροφο στην Αίθουσα Συγκλήτου, ενώπιον της 

αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί, ειδικά για το σκοπό αυτό.   

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:  

www.aua.gr ( Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις Διαγωνισμών), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο 

Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ της Γ.Γ.Ε. 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η προηγούμενη μέρα της 

διενέργειας και αποσφράγισης των προσφορών ήτοι η Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Οι 

προσφορές κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Ιδρύματος, που βρίσκεται στο Κεντρικό Κτίριο στο ισόγειο, 

ΑΔΑ: ΩΧ4Δ46Ψ8Ζ6-ΟΙΗ





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8215/25-10-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 

6 

 

Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους με 

οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς ή με courier) στην παραπάνω διεύθυνση. 

Η παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με οποιοδήποτε τρόπο 

θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην 

παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της 

προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν 

παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους  στα Ε.Λ.ΤΑ  ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές 

θα παραλαμβάνονται μεν από την Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες. 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό 

της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που κατατέθηκε η προσφορά στο Πρωτόκολλο του 

Πανεπιστημίου ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή) και τις επιστρέφει χωρίς να 

αποσφραγιστούν.  

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν 

θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν το 

Πανεπιστήμιο ειδοποιηθεί εγκαίρως.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

1.1 ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην αγορά αμπελουργικού ελκυστήρα, γεωργικού καταστροφέα και υνίου 

για χρήση από το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω μηχανημάτων καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Α, 

που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης. 

Η κατακύρωση μπορεί να γίνει είτε συνολικά, είτε ανά τμήματα των ειδών (Α, Β, Γ). Οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα τμήμα ή και σε περισσότερα από του ενός τμημάτων των 

ειδών.  

 

Η τελική επιλογή του αναδόχου για κάθε Τμήμα της προσφοράς θα γίνει με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), μεταξύ 

των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 
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1.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και παροχή υπηρεσιών 

(άρθρο 2 ν. 4412/2016).  

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 ν. 

4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση 

οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα για κάθε 

τμήμα της διακήρυξης, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

αποκλείεται από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 

 

1.3 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

 

1.   Εάν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα    

παρακάτω αδικήματα:  

  Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος,  

  Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 

της Ένωσης 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, 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ Α΄48), 

  Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική  αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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   Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 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, η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α` 166), 

   Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται 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,  η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ Α` 215). 

 

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

 Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν 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 (άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016). 

 

2. Εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

3.  Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση από τον οικονομικό 

φορέα των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 (διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας).  

4.  Εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση 

του διαγωνισμού.  

5.  Εάν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, η οποία 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά, μέσα.  

6. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης με αναθέτοντα 
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φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

7. Εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.  

8.   Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά 

του. 

9.  Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας 

και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία.  Επίσης, εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι οι 

οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

κοινωνικής ασφάλισης. Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός 

φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

10.   Εάν ο οικονομικός φορέας 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση 

να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 

4412/2016.  

11.  Εάν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των 

οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά μέσα.  

12.   Εάν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

2.1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένους φακέλους 

δακτυλογραφημένες, με αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν Πρωτότυπο - Αντίγραφο πλην των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και με την ένδειξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ - 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 

   Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κατωτέρω: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ/ΤΑ ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ: ………. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου-Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού: 8215/25.10.2017 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 

«Στοιχεία αποστολέα» 

 

Εντός του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους  

τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης. Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και 

την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του. 

Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών των προσφορών μπορεί να γίνει 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α' 

188). Στα έγγραφα της σύμβασης του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά 

και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 
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υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 180 ημερολογιακές ημέρες από 

την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου και την υπογραφή 

του νόμιμου εκπροσώπου του. 

 

Επί ποινή απόρριψης των προσφορών σημειώνεται ότι όπου ζητούνται και απαιτούνται οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να υποβάλλουν δηλώσεις αυτές θα πρέπει να συντάσσονται 

σε έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος. Το δε 

γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται με ημερομηνία θεώρησης, έως και την 

προηγούμενη μέρα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σημειώνεται ότι σε 

περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος αποστείλει ταχυδρομικά μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή με εταιρεία 

ταχυμεταφορών την προσφορά του, το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται με 

ημερομηνία θεώρησης, έως και την προηγούμενη μέρα πριν από την ημερομηνία παράδοσης 

του φακέλου του διαγωνισμού στα ΕΛ.ΤΑ. ή στην εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών. Η 

παράδοση του φακέλου της προσφοράς στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 

οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει με ευθύνη του ενδιαφερόμενου να γίνει μέσα στο χρονικό 

διάστημα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Μετά το πέρας της προβλεπόμενης 

ημερομηνίας και ώρας κατάθεσης της προσφοράς, όσες προσφορές φτάνουν στην Υπηρεσία 

με οποιοδήποτε τρόπο ακόμα κι αν έχουν παραδοθεί εμπρόθεσμα από τους ενδιαφερόμενους  

στα Ε.Λ.ΤΑ  ή στις Εταιρείες Ταχυμεταφορών, αυτές θα παραλαμβάνονται μεν από την 

Υπηρεσία αλλά δεν θα αποσφραγίζονται και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. 

 

α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται, επί 

ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Για τη συμμετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισμό απαιτείται: 

 Συμπληρωμένο το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ.4, του 

ν.4412/2016», από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμμετεχόντων εταιριών, το οποίο πρέπει να 

υποβάλουν υποχρεωτικά, με πρωτότυπη υπογραφή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Δ. 

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του ανωτέρου εντύπου, όσον αφορά το Μέρος III A., πρέπει να 

υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό αναφορικά με το πρόσωπο του εν λόγω εκπροσώπου και ιδίως:  

Α) για τις εταιρίες Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές,  
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Β) για τις εταιρίες Α.Ε. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σχετικά με τη συμπλήρωση του μέρους IV: Κριτήρια Επιλογής του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν μόνο την Ενότητα α: Γενική 

Ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής, χωρίς να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

IV. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναφέρονται: 

 τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 ότι, εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα οικονομικό φορέα, αυτός οφείλει σε 

διάστημα εντός δέκα (10) από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. 

 ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση 

προμηθειών με το Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του 

υποχρεώσεων και δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα του προσφέροντος, οικονομικού φορέα (τελευταία τροποποίηση του ΦΕΚ 

ίδρυσης, απόσπασμα καταστατικού ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο 

Διευθύνων σύμβουλος, ο διαχειριστής και τα λοιπά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με 

την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο) καθώς και οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο από το οποίο να 

προκύπτει/δικαιολογείται η δραστηριότητα της Εταιρείας π.χ. ΚΑΔ Εφορίας). Τα ανάλογα 

δικαιολογητικά και για την συμμετοχή των φυσικών προσώπων (Σύσταση Εταιρείας, κλπ) 

 Βεβαίωση έναρξης εργασιών καθώς και τυχόν μεταβολές, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο 

οικονομικός φορέας όπου θα βεβαιώνεται το επάγγελμά καθώς και το αντικείμενο της επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας (ΚΑΔ). 

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και αφετέρου θα αναγράφεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

 Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβληθούν μία φορά σε Πρωτότυπη μορφή. Δεν 

χρειάζεται δηλαδή να υποβληθούν εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). 

 

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η τεχνική 
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προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 

τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη και θα πρέπει να περιέχει 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα εξής:  

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία ο 

προσφέρων θα δηλώνει: 

- την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση του με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται 

στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης και τους λοιπούς όρους της υπό 

ανάθεση σύμβασης, 

- τον χρόνο παράδοσης του κάθε είδους ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα κατωτέρω χρονικά 

διαστήματα: 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Το ανώτερο τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης. 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ Το ανώτερο ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

ΥΝΙ Το ανώτερο δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος όπως εκάστοτε ισχύει, για τη 

συντήρηση των προσφερόμενων μηχανημάτων στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι:  

- διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό ή συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένο συνεργείο για 

την συντήρηση του προσφερόμενου γεωργικού ελκυστήρα και του γεωργικού καταστροφέα την 

οποία αναλαμβάνει για 2 έτη όπως αυτή περιγράφεται στους όρους της Διακήρυξης. 

- παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των προσφερόμενων μηχανημάτων (γεωργικός ελκυστήρας 

και γεωργικός καταστροφέας) για περίοδο δύο ετών από την παράδοση και παραλαβή του 

μηχανήματος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

 Φύλλο Συμμόρφωσης του υποψήφιου αναδόχου με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

της Διακήρυξης. Στο Φύλλο Συμμόρφωσης θα γίνονται λεπτομερείς αναφορές και παραπομπές 

στα Φυλλάδια του Κατασκευαστικού Οίκου για κάθε Προσφερόμενο Μηχάνημα και Υλικό. Η 

Συμμόρφωση θα δηλώνεται με ΝΑΙ, ΟΧΙ, ή με αιτιολόγηση και περιγραφή της απόκλισης ή 

διαφοροποίησης. Η παραπομπή θα αναφέρεται σε συγκεκριμένη σελίδα του φυλλαδίου και στο 

φυλλάδιο θα είναι υποδεικνύονται τα αντίστοιχα σημεία. Υπόδειγμα του φύλλου συμμόρφωσης 

υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  της Διακήρυξης. 
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 Δήλωση επάρκειας ανταλλακτικών. Θα υποβληθεί Δήλωση Επάρκειας Ανταλλακτικών από 

τον Κατασκευαστικό Οίκο του ελκυστήρα για τουλάχιστον 2 χρόνια. 

 Aντίγραφο Έγκρισης Τύπου για τον ελκυστήρα και για τον θάλαμο χειριστή (καμπίνα) από 

την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 Aντίγραφο Δελτίου Ταξινόμησης του ελκυστήρα 

 Έγγραφα που να πιστοποιούν ότι η εταιρεία κατασκευής του γεωργικού ελκυστήρα που 

προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος αντιπροσωπεύεται επισήμως στην Ελλάδα και τουλάχιστον την 

τελευταία δεκαετία.  

 

Η τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα 

προσφερόμενα είδη. 

 

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο συγκεκριμένο φάκελο ο οποίος φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται η οικονομική 

προσφορά εις διπλούν (Πρωτότυπο – Αντίγραφο). 

Στην οικονομική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει το χρόνο ισχύος της 

προσφοράς τους, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη (180 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού). Σε περίπτωση που η 

προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από τη διακήρυξη, 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οικονομική προσφορά μπορεί να δοθεί για ένα τμήμα είδους  

ή και για περισσότερα από του ενός τμημάτων των ειδών. Επιπλέον η οικονομική προσφορά θα πρέπει να 

είναι αναλυτική με ξεχωριστή τιμή καθαρής αξίας, Φ.Π.Α. και τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 Επισημαίνεται ότι η οικονομική προσφορά για κάθε τμήμα, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τα όρια του ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά τμήμα.  Ως κριτήριο για την επιλογή των 

αναδόχων θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), σε ευρώ.  Οι τιμές της προσφοράς, θα πρέπει απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ 

(€). Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που 

δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορά που είναι αόριστη ή 

προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή  δεν προκύπτει με σαφήνεια  θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η Οικονομική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση της προμήθειας και αφορά τις κάθε είδους 

δαπάνες, επιβαρύνσεις, μεταφορικά, αμοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.), την αμοιβή του 

Αναδόχου, καθώς και κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο 

υλοποίησης της προμήθειας. Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 
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τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να 

παρέχουν αυτά επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης, δεν θα 

απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι, οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους 

και κρίνονται επουσιώδεις, από την αρμόδια Επιτροπή. Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους 

όρους της διακήρυξης αυτής, ή είναι σε δέσμευση, ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις, θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για 

την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.  

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Προσφορές που 

θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Τόσο η τεχνική όσο και η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση 

του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 

Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

2.2 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 180 ημερολογιακές ημέρες από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Στην οικονομική του προσφορά, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να 

αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους, που θα πρέπει να είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται 

στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 180 ημερολογιακών ημερών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 180 ημερολογιακές ημέρες. Εάν οι διαγωνιζόμενοι 
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κληθούν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, 

παρ. 4  και αποδεχθούν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το 

επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

 

2.3 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

2.4 ΤΙΜΕΣ  

Οι τιμές που θα προσφερθούν παραμένουν οι ίδιες καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι τιμές θα πρέπει 

απαραιτήτως να εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα ή που δίνουν τιμές με χορήγηση ατέλειας, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον 

Προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό 

χαρακτήρα της προσφοράς του ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων υπηρεσιών, τις οποίες 

επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 

ενώπιον αρμόδιας επιτροπής που έχει κληρωθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά την 

αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 

υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 100 

του Ν. 4412/2016. 

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και ο 

φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται από  το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο 

ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα µε 

τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Κατόπιν συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της αξιολόγησης των 

τεχνικών προσφορών, καθώς και τους λόγους τυχόν απόρριψης συμμετεχόντων από τη συνέχεια του 

διαγωνισμού και το αποστέλλει με διαβιβαστικό προς τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. για έγκριση. 

2. Οι   φάκελοι   των   οικονομικών   προσφορών   δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται  από το 

παραπάνω όργανο και τοποθετούνται   σ’  ένα  νέο   φάκελο, ο  οποίος επίσης σφραγίζεται και 

υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα 

που ορίζεται μετά από σχετική ανακοίνωση -  πρόσκληση. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο 

και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται σφραγισμένοι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 

3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από ειδική σχετική πρόσκληση. 

4. Στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών η αρμόδια επιτροπή ανακοινώνει τις τιμές σε  

όλους τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια και 

συντάσσει το ανάλογο πρακτικό µε τα σχετικά αποτελέσματα. 

 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και 

των οικονομικών προσφορών, μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της 

επιτροπής (άρθρο 117, περίπτωση 4  του Ν. 4412/2016). 
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Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η αρμόδια επιτροπή υποβάλλει προς τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α., όλα τα σχετικά 

έγγραφα, τους φακέλους και το/τα πρακτικά διενέργειας του. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. 

 

3.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Κριτήριο για την επιλογή των Αναδόχων, θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η κατακύρωση μπορεί να γίνει είτε συνολικά, είτε ανά ομάδα ειδών (Α, Β, 

Γ). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να συμμετάσχουν σε περισσότερες από μία ομάδες ειδών. 

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται 

ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

Σε περίπτωση ύπαρξης ισότιμων οικονομικών προσφορών η κατακύρωση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του συλλογικού 

οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (άρθρο 90, παρ. 1 του Ν. 4412/2016).  

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές προϋποθέσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν α) 

αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή β) 

κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών 

δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις, αποσαφηνίσεις πληροφοριών και 

δικαιολογητικών δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, ύστερα από έγγραφό του 

(Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016). 

 

3.3 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Μετά την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων, με την απόφαση του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

προσκαλούνται οι προσωρινοί ανάδοχοι να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, σε 

σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016: 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της ως 

άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016 ήτοι : 
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Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από 

την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν 

βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 

την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω σχετικής 

ειδοποίησης. 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τα μέλη του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.. 

γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ειδικά ότι: 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
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χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 

δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για 

δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται. 

Αν προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται 

η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/16, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη 

τιμή), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από 

τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής 

(Σύγκλητος Γ.Π.Α.) για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε για την κατακύρωση της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

 

3.4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 του ν. 4412/2016 ή υποβλήθηκε 

κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί 

ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. 

β) Η οποία περιέχει 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. 

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

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με 

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται, δεν πληροί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης. 

ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές 

εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους 

της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 

στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) Προσφορά υπό αίρεση. 

ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, προσφορά η οποία 

θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα 

έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους. 

 

3.5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Η ανακοίνωση κατακύρωσης θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 του Ν. 

4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τους αναδόχους με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, 
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 

αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Η κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού μπορεί να γίνει είτε συνολικά, είτε ανά ομάδα ειδών σε έναν και 

μοναδικό ανάδοχο για κάθε τμήμα (Α, Β, Γ) με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  χωρίς τον Φ.Π.Α. μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών.  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή των συμφωνητικών, εντός είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας ο καθένας 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής 

αξίας είτε συνολικά, είτε ανά ομάδα ειδών είτε ανά είδος, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής 

προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης έναν (1) επιπλέον μήνα από την 

ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

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

το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 

παραγράφου 2 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 

 

3.6 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του  βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 

φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 

του περιβάλλοντος. 
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Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 

να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 

με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά 

από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, 

και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή 

την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

 

3.7 ΔIOIKHTIKEΣ ΠPOΣΦYΓEΣ 

 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του 

Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου 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 διακήρυξης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

4.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

σύμβαση είτε συνολικά, είτε ανά ομάδα ειδών είτε για κάθε τμήμα της σύμβασης, σχέδιο της οποίας 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Γ΄). Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προσέλθουν 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή 

των σχετικών συμβάσεων, προσκομίζοντας, ο καθένας, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης το ύψος της οποίας ισούται με το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. (5% της 

οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία θα έχει ημερομηνία λήξης έναν (1) επιπλέον 

μήνα από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση 

παράβασης των όρων της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον κάθε ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στα κείμενα της/των σύμβασης/συμβάσεων τα στοιχεία της προσφοράς του 

κάθε προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή 

με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε καθέναν από αυτούς. 
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Η/Οι σύμβαση/συμβάσεις είναι δυνατόν να τροποποιηθούν με την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του Ειδικού 

Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του/των Αναδόχου/Αναδόχων, μόνο σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις και στην περίπτωση που η τροποποίηση προβλέπεται από σχετικό 

συμβατικό όρο. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει 

μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά 

οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

Το κείμενο της σύμβασης είναι ισχυρότερο οποιουδήποτε άλλου κειμένου (προσφορά, διακήρυξη, 

απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης) εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

4.2  ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει με τη φροντίδα και την ευθύνη του/των 

Αναδόχου/Αναδόχων. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον/τους 

Ανάδοχο/Αναδόχους. Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση 

από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη 

ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του/των Αναδόχου/Αναδόχων, μέχρι της οριστικής παράδοσης και 

παραλαβής τους. 

Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του  

Πανεπιστημίου η οποία θα ελέγξει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. 

Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδώσουν το/τα μηχάνημα/μηχανήματα εντός των χρονικών ορίων που 

έχουν δηλώσει στην τεχνική τους προσφορά.  

Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών 

του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων 

κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το  Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. πέντε (5) 

ημέρες πριν την παράδοση. Η παράδοση θα γίνει για τον αμπελουργικό ελκυστήρα και τον καταστροφέα 

στο Αγρόκτημα Σπάτων, Δήμο Σπάτων, περιοχή Γιαλού, και το υνί στο Αγρόκτημα Κωπαίδας στο Δήμο 

Αλιάρτου.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Γ.Π.Α. στην χρήση των μηχανημάτων σε 

ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και του Τμήματος  Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

του Γ.Π.Α. 

Μετά το πέρας της προμήθειας, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο  Τμήμα Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. πλήρη φάκελο εγχειριδίων χρήσης, συντήρησης και εγγυήσεων. Θα 

πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των μηχανημάτων για χρόνο δύο (2) εβδομάδων από το 

προσωπικό του Γ.Π.Α. Μετά το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας το Τμήμα Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. θα εισηγηθεί στην αρμόδια Επιτροπή για την παραλαβή των ειδών. Η 
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παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε χρόνο δύο (2) εβδομάδων από την κατάθεση της 

σχετικής εισήγησης. 

 

4.3 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

Συγκεκριμένα : 

Ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε 24 ώρες, από την ενημέρωση του για την ύπαρξη βλάβης ή δυσλειτουργίας 

και την καταχώρηση της στο βλαβοληπτικό κέντρο της υπηρεσίας, να: 

 μεταβεί στο χώρο της βλάβης και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (έλεγχος, εκτίμηση, 

αποκατάσταση, πιθανή παραγγελία υλικών/ανταλλακτικών).  

 Να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. έγγραφα ή ηλεκτρονικά για 

τα αποτελέσματα της επίσκεψής του.  

 Να αντικαταστήσει, μέσα σε 48 ώρες από την ημέρα της επίσκεψης, τα ανταλλακτικά που είναι 

ετοιμοπαράδοτα στα μηχανήματα και να τα καταστήσει λειτουργικά. Αν το ανταλλακτικό δεν είναι 

ετοιμοπαράδοτα τότε θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. για 

τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. 

 Κάθε αναγκαία μεταφορά των μηχανημάτων από και προς το χώρο επισκευής θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρηση των μηχανημάτων και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

κατασκευαστή και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου το Τμήμα 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνουν 

στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την 

εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη 

του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 

συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 
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4.4 ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας, από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά την εντολή πίστωσης - χρηματοδότησης από 

το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με εντολή πληρωμής μέσω του Συστήματος ΠΣΥΠΟΔΕ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9345αα΄και τις πιστώσεις του έργου 2014ΣΕ54600082- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Γ.Π.Α. (ΣΑΕ 546) το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ  του Γ.Π.Α.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις: 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου αφού 

αφαιρεθούν από το καθαρό ποσό οι κατωτέρω  νόμιμες κρατήσεις. 

 Κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού 

του μηνιαίου τιμολογίου. 

 Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου 

τιμολογίου, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (όπως κι όταν θα ισχύσει). 

 Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με 

το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017. 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

ανάδοχο. 

 

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 

% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Το ως άνω τιμολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για την εντολή 

πληρωμής απαιτούνται από τον ανάδοχο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Φορολογική ενημερότητα, 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων) 

γ) Επίσημο έγγραφο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα του αναδόχου, όπου θα φαίνεται ως πρώτος 

δικαιούχος ο ανάδοχος, το BIC της τράπεζας καθώς και το IBAN και ο τραπεζικός λογαριασμός του 

αναδόχου.  

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Λογιστήριο του 

Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 
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Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν την ανάδοχο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν 

καθυστέρηση πληρωμής της αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση 

που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν 

ευθύνεται. 

 

4.5 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω 

ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από 

οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και 

της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του 

αντισυμβαλλόμενου. 

 

4.6 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204). 

 

4.7  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, το Ειδικό 

Ταμείο του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον. 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 

4412/2016. 

Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. 

 

4.8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 

το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των Παραρτημάτων 

και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

2. Οι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), 

δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η 

οποιουδήποτε τρίτου. 

3. Οι Ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

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

είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 

ΑΔΑ: ΩΧ4Δ46Ψ8Ζ6-ΟΙΗ





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8215/25-10-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 

28 

 

ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που 

διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία. 

4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι Ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις υποχρεώσεις 

τους στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

5. Οι Ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

6. Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α. 

7. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που 

θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια, τα οποία θα δικάζουν 

αμετάκλητα. 

8. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής της 

αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω 

καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται. 

9. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη 

δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Γ’ Προμηθειών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά οδός 75, 118 55 Αθήνα, ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου, τηλέφωνα 

επικοινωνίας 210 529 4852 & 210 529 4835, fax 210 3471105, email loggpa@aua.gr 

 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 

 

 

 

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 

 

 
 

 

mailto:loggpa@aua.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ2 -ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ  

Το παρόν παράρτημα αναφέρεται στις επιθυμητές αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια 

γεωργικού ελκυστήρα. 

Ο γεωργικός ελκυστήρας που θα προσφερθεί πρέπει να είναι καινούργιος και γνωστού κατασκευαστή, να 

είναι εγκεκριμένου τύπου και να φέρει δελτίο ταξινόμησης ώστε να πληρούνται όλες οι σύγχρονες οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι λοιπές ισχύουσες διατάξεις, να είναι σύμφωνος ως προς τα οριζόμενα στον 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία του. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των προσφερόμενων μηχανημάτων 

(γεωργικός ελκυστήρας και γεωργικός καταστροφέας) για περίοδο τουλάχιστον δυο ετών από την 

παράδοση και παραλαβή του μηχανήματος σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε 24 ώρες, από την ενημέρωση του για την 

ύπαρξη βλάβης ή δυσλειτουργίας και την καταχώρηση της στο βλαβοληπτικό κέντρο της υπηρεσίας, να: 

 μεταβεί στο χώρο της βλάβης και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (έλεγχος, εκτίμηση, 

αποκατάσταση, πιθανή παραγγελία υλικών/ανταλλακτικών) εντός μια εργάσιμης ημέρας 

 ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. έγγραφα ή ηλεκτρονικά για τα 

αποτελέσματα της επίσκεψής του.  

 αντικαταστήσει, μέσα σε 48 ώρες από την ημέρα που θα έρθει, τα ανταλλακτικά που είναι 

ετοιμοπαράδοτα στα μηχανήματα και να τα καταστήσει λειτουργικά. Αν το ανταλλακτικό δεν είναι 

ετοιμοπαράδοτα τότε θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. για 

τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. 

 Κατά τη διάρκεια της εγγύησης Κάθε αναγκαία μεταφορά των μηχανημάτων από και προς το χώρο 

επισκευής θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

    Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρηση των μηχανημάτων και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

κατασκευαστή και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Β. ΤΥΠΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Ο κατηγορίας Τ2-αμπελουργικός ελκυστήρας θα είναι: 

- διαξονικός,  

- τροχοφόρος, με 4 τροχούς με ελαστικά επίσωτρα, 
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- εξοπλισμένος με κλειστό θάλαμο (καμπίνα) χειριστή.  

 

Γ. ΚΙΝΗΤΗΤΡΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

Ο ελκυστήρας θα φέρει πετρελαιοκινητήρα, υδρόψυκτο, υπερτροφοδοτούμενο (turbo), 4-κύλινδρο, με 

κυλινδρισμό έως 3.500 cm3, ισχύ από 53 έως 63 kw, ροπή μεγαλύτερη των 300 Nm και συμμορφούμενο 

με τους κανονισμούς εκπομπής καυσαερίων Φάσης IV. Χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμου > των 65 l 

Οι προδιαγραφές του γεωργικού ελκυστήρα πρέπει να απαιτούν διαστήματα μεταξύ των συντηρήσεων 

(services) μεγαλύτερα των 550 ωρών. 

 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ  

Η κίνηση θα δίδεται στους 4 τροχούς (4WD) και θα υπάρχει αναστολέας διαφορικού (κάρο) στο 

εμπρόσθιο και οπίσθιο διαφορικό.  

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα φέρει τουλάχιστον 12 σχέσεις έμπροσθεν και 12 σχέσεις όπισθεν και θα 

συνεργάζεται με μηχανική ρεβέρσα.  

Ο ελκυστήρας θα φέρει δυναμοδότη (P.T.O.) στο πίσω μέρος του με ταχύτητα περιστροφής 540/540Ε 

rpm.  

 

Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

Το υδραυλικό σύστημα θα φέρει αντλία (πρώτη αντλία) με παροχή μεγαλύτερη των 60 l/min. Τα πίσω 

μπράτσα ανύψωσης θα είναι ρυθμιζόμενου πλάτους, για υποδοχή παρελκόμενων Κατηγορίας Ι ή 

Κατηγορίας II.  

Θα υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερεις (4) αναμονές διπλής ενέργειας, μια (1) αναμονή ελεύθερης 

επιστροφής και ένας (1) ρυθμιστής ροής ελαίου. 

 

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΗΣΗΣ 

Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδροστατικό, θα ελέγχεται με χειρομοχλό (τιμόνι) ανακλινόμενο και 

τηλεσκοπικό και θα φέρει ανεξάρτητη αντλία (δεύτερη αντλία). 

Η πέδη πορείας θα είναι υδροστατική και θα φέρει πέδη στάθμευσης. 

 

Ζ. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Ο ελκυστήρας και θα είναι εφοδιασμένος με κλειστό θάλαμο (καμπίνα), εγκεκριμένου τύπου, με φίλτρα 

έναντι σκόνης, αερίων και ψεκαστικού νέφους που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων EN 15695-

1,2:2009 και προσφέρουν επίπεδο προστασίας κατηγορίας 4. 
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Ο θάλαμος θα διαθέτει κλιματισμό (air condition) και ελαστικούς μονωτικούς αποσβεστήρες. Η στάθμη 

θορύβου εντός της καμπίνας δεν θα υπερβαίνει τα 78 dB(A) (εν στάσει σύμφωνα με την 77/311/EEC).  

Τα όργανα ελέγχου και χειρισμού (χειρομοχλοί-ποδομοχλοί-διακόπτες) θα είναι εργονομικά τοποθετημένα 

και το κάθισμα του χειριστή θα φέρει χοντρό μαξιλάρι και μηχανική ανάρτηση ή αερανάρτηση. 

Να διαθέτει εξωτερικά του θαλάμου και στο άνω μέρος αυτού να διαθέτει ενσωματωμένους τέσσερις 

προβολείς (δύο εμπρός και δύο πίσω) ικανής έντασης. Εάν δεν διαθέτει  ενσωματωμένους προβολείς αλλά 

πρόσθετους  τότε αυτοί θα πρέπει να είναι ικανής έντασης και με στεγανότητα  IP 65. 

 

Η. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

Οι επιθυμητές διαστάσεις και βάρη του ελκυστήρα είναι τα κάτωθι: 

Ολικό μήκος ≤ 4100 mm,  

Ολικό πλάτος από 1300-1350 mm, 

Ακτίνα στροφής ≤ 3400 mm,  

Ολική μάζα (με χειριστή και γεμάτη τη δεξαμενή καυσίμου) ≤ 3500 kg. 

Να διαθέτει πλήρη σειρά εμπρόσθιων αντίβαρων του ελκυστήρα 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το παρόν παράρτημα αναφέρεται στις επιθυμητές αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια 

καταστροφέα. 

Ο καταστροφέας που θα προσφερθεί πρέπει να είναι καινούργιος και να φέρει σήμανση CE.Το ανωτέρω 

μηχάνημα προορίζεται για την κοπή, τεμαχισμό και θρυμματισμό στελεχών αυτοφυούς βλάστησης, 

κληματίδων, κλαδίσκων που κόβονται από δέντρα κλπ. 

 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το μηχάνημα θα αποτελείται από: 

1. Το κυρίως πλαίσιο: 

Κατασκευασμένο από χαλύβδινο έλασμα και λαμαρίνα, κατάλληλα διαμορφωμένα έτσι ώστε  να 

σχηματίζεται μια κελυφωτή κατασκευή στο κάτω μέρος της οποίας θα προσαρμόζεται ο 

εργαλειοφόρος άξονας. 

Το πλαίσιο θα φέρει πέδιλα στήριξης για τη ρύθμιση του ύψους εργασίας. 

2. Το πλαίσιο ανάρτησης: 

Κατασκευασμένο από κοιλοδοκούς θα εδράζεται στο κυρίως πλαίσιο και με κατάλληλα διαμορφωμένες 

λάμες θα επιτρέπει τη σύνδεση στα τρία σημεία ανάρτησης του γεωργικού ελκυστήρα. Κατάλληλη 
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διάταξη αποτελούμενη από άξονα, κοχλία, κέλυφος και χειροστρόφαλο θα επιτρέπει την πλάγια 

μετατόπιση του πλαισίου ανάρτησης. Η μετατόπιση να επιτυγχάνεται με υδραυλικό κύλινδρο και 

παροχή λαδιού από τον ελκυστήρα. 

 Το σύστημα κοπής, τεμαχισμού και θρυμματισμού: 

Θα περιλαμβάνει περιστρεφόμενο εργαλειοφόρο κύλινδρο, στην εξωτερική επιφάνεια του οποίου θα 

προσαρμόζονται σε διαμήκεις σειρές σφυρομάχαιρα εμπορίου. Πίσω από τον εργαλειοφόρο κύλινδρο 

θα προσαρμόζεται επί ένσφαιρων τριβέων ένας ελεύθερα περιστρεφόμενος κύλινδρος εξομάλυνσης, 

με τον οποίο ομαλοποιείται το τεμαχισμένο υλικό. Επί του σημείου στήριξης των τριβέων θα είναι 

τοποθετημένη μία κοιλοδοκός, η οποία θα εφάπτεται του κυλίνδρου και θα καθαρίζει τα χώματα που 

έχουν κολλήσει σ’ αυτόν.    

3. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης 

Το μηχάνημα θα παίρνει κίνηση από το δυναμοδότη (στις 540 rpm) του ελκυστήρα μέσω καρδανικού 

άξονα και ενός κιβωτίου γωνιακής μετάδοσης. Η μετάδοση της κίνησης από τον άξονα εξόδου του 

κιβωτίου προς τον εργαλειοφόρο κύλινδρο θα γίνεται με τροχαλίες και ενισχυμένους οδοντωτούς 

ιμάντες με δυνατότητα εξωτερικής ρύθμισης.  

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Πλάτος εργασίας   :   135 - 140cm 

Ολικό πλάτος   :   ≤155cm 

Ολική μάζα    :   ≤ 600 kg 

Ταχύτητα εργασίας   :   3-10km/h 

Απαιτούμενη ιπποδύναμη  :   ≤75hp 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΝΙΟΥ 

 

Αγορά διπλού αναστρεφόμενου σώματος υνιού με μπουκάλα αζώτου, συμπεριλαμβανομένου του 

σταβαριού, εταιρείας Kuhn, τύπου multi master 122, προκειμένου να επεκτείνει το υφιστάμενο τρίυνο 

αναστρεφόμενο άροτρο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το  Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. πέντε (5) 

ημέρες πριν την παράδοση. Η παράδοση θα γίνει για τον αμπελουργικό ελκυστήρα και τον καταστροφέα 

στο Αγρόκτημα Σπάτων, Δήμο Σπάτων, περιοχή Γιαλού, και το υνί στο Αγρόκτημα Κωπαίδας στο Δήμο 

Αλιάρτου.   
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Γ.Π.Α. στην χρήση των μηχανημάτων σε 

ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και του Τμήματος  Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

του Γ.Π.Α. 

Μετά το πέρας της προμήθειας, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο  Τμήμα Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. πλήρη φάκελο εγχειριδίων χρήσης, συντήρησης και εγγυήσεων. Θα 

πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των μηχανημάτων για χρόνο δύο (2) εβδομάδων από το 

προσωπικό του Γ.Π.Α. Μετά το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας το Τμήμα Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. θα εισηγηθεί στην αρμόδια Επιτροπή για την παραλαβή των ειδών. Η 

παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε χρόνο δύο (2) εβδομάδων από την κατάθεση της 

σχετικής εισήγησης. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

 

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΝΑΡΟΣ 

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210529-4914, 4961 

Email. etgpa@aua.gr 

ΑΔΑ: ΩΧ4Δ46Ψ8Ζ6-ΟΙΗ





ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8215/25-10-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α. 

34 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ2-ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ) 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1Α1 Γεωργικός ελκυστήρας 

κατηγορίας Τ2-

αμπελουργικός 

   

1Α2 Να είναι εγκεκριμένου 

τύπου 

   

1Α3 Να διαθέτει Δελτίο 
Ταξινόμησης  

   

1Α4 Επίσημη αντιπροσωπεία 

στην Ελλάδα που να 

αποδεικνύεται με βεβαίωση 

της μητρικής εταιρείας 

   

1Α5 Δήλωση επάρκειας 

ανταλλακτικών 

   

1Α6 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον δύο ετών 

   

1Α7 Εκτέλεση συντήρησης από 

τον ανάδοχο για δύο έτη 
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Β. ΤΥΠΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ  

 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1Β1 Τύπου Τ2    

1Β2 Διαξονικός    

1Β3 Τροχοφόρος με 4 τροχούς με 
ελαστικά επίσωτρα 

   

1Β4 Κλειστό θάλαμο (καμπίνα) 

χειριστή 
   

 

Γ. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Τ2 

 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1Γ1 Με πετρελαιοκινητήρα    

1Γ2 Υδρόψυκτο    

1Γ3 Υπερτροφοδοτούμενο 

(turbo) 

   

1Γ4 4-κύλινδρο    

1Γ5 Κυλινδρισμό έως 3.500 cm3    

1Γ6 Iσχύ από 53 έως 63 kw    

1Γ7 Ροπή μεγαλύτερη των 300 

Nm   

   

1Γ8 Συμμορφούμενο με τους 

κανονισμούς εκπομπής 

καυσαερίων Φάσης IV 

   

1Γ9 Οι προδιαγραφές 

συντήρησης  του γ. 
ελκυστήρα θα πρέπει να 

μην απαιτούν διαστήματα 

μεταξύ των συντηρήσεων 
(services) μεγαλύτερα των 
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550 ωρών 

1Γ10 Χωρητικότητα της 

δεξαμενής καυσίμου > των 

65 l 

   

 
 

 
Δ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ  

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1Δ1 Κίνηση θα δίδεται στους 4 

τροχούς (4WD) 

   

1Δ2 Θα υπάρχει 
ηλεκτροϋδραυλικός 

αναστολέας διαφορικού 

(κάρο) στο εμπρόσθιο και 
οπίσθιο διαφορικό 

   

1Δ3 Το κιβώτιο ταχυτήτων θα 

φέρει τουλάχιστον 12 σχέσεις 

έμπροσθεν και 12 σχέσεις 

όπισθεν και θα συνεργάζεται 

με μηχανική ρεβέρσα 

   

1Δ4 Θα φέρει δυναμοδότη 

(P.T.O.) στο πίσω μέρος του 

με ταχύτητα περιστροφής 

540/540Ε rpm 

   

 
 

 

Ε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΗΣΗΣ 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1Ε1 Σύστημα διεύθυνσης θα είναι 

υδροστατικό 

   

1Ε2 Έλεγχος συστήματος 

διεύθυνσης με χειρομοχλό 
(τιμόνι) 
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1Ε3 Χειρομοχλός (τιμόνι) 

ανακλινόμενος και 

τηλεσκοπικός 

   

1Ε4 Ο χειρομοχλός (τιμόνι) θα 

φέρει ανεξάρτητη αντλία 

   

1Ε5 Η πέδη πορείας θα είναι 

υδροστατική  

   

1Ε6 Η πέδη πορείας θα φέρει 

πέδη στάθμευσης 

   

     

. 

 

ΣΤ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1ΣΤ1 To υδραυλικό σύστημα θα 

φέρει αντλία με παροχή > 

των 60 l/min 

   

1ΣΤ2 Τα πίσω μπράτσα 
ανύψωσης θα είναι 

ρυθμιζόμενου πλάτους, για 

υποδοχή παρελκόμενων 
Κατ. Ι ή Κατ. II  

   

1ΣΤ3 Θα υπάρχουν τουλάχιστον 

τέσσερεις (4) αναμονές 

διπλής ενέργειας, μια (1) 

αναμονή ελεύθερης 

επιστροφής και ένας (1) 

ρυθμιστής ροής ελαίου 

   

 

 

Ζ. ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1Z1 Ο θάλαμος θα φέρει έγκριση    
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τύπου 

1Ζ2 Κλειστός θάλαμος 

(καμπίνα), με φίλτρα έναντι 

σκόνης, αερίων και 
ψεκαστικού νέφους που 

καλύπτουν τις απαιτήσεις 
των προτύπων EN 15695-

1,2:2009 

   

1Z3 Κλειστός θάλαμος 

(καμπίνα), με φίλτρα που 

προσφέρουν επίπεδο 

προστασίας κατηγορίας 4 

   

1Z4 θα διαθέτει κλιματισμό (air 

condition)  

   

1Z5 θα διαθέτει ελαστικούς 

μονωτικούς αποσβεστήρες 

   

1Z6 Η στάθμη θορύβου εντός 

της καμπίνας δεν θα 

υπερβαίνει τα 78 dB(A) (εν 

στάσει σύμφωνα με την 

77/311/EEC) 

   

1Z7 Το κάθισμα του χειριστή θα 

φέρει χοντρό μαξιλάρι και 

μηχανική ανάρτηση ή 

αερανάρτηση 

   

1Z8 Να διαθέτει φωτιστικά 

στοιχεία πορείας 

   

1Z9 Να διαθέτει εξωτερικά του 

θαλάμου και στο άνω μέρος 

αυτού να διαθέτει 

ενσωματωμένους τέσσερις 

προβολείς (δύο εμπρός και 

δύο πίσω) ικανής έντασης. 

   

1Z10 Εάν δεν διαθέτει  

ενσωματωμένους προβολείς 

αλλά πρόσθετους  τότε 

αυτοί θα πρέπει να είναι 

ικανής έντασης και με 

στεγανότητα  IP 65 
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Η. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

1H1 Ολικό μήκος ≤ 4100 mm    

1H2 Ολικό πλάτος από 1300-1350 
mm 

   

1H3 Ακτίνα στροφής ≤ 3400 mm    

1H4 Ολική μάζα (με χειριστή και 

γεμάτη τη δεξαμενή 

καυσίμου) ≤ 3500 kg 

   

1H5 Πλήρη σειρά εμπρόσθιων 

αντίβαρων του γ.ε. 

   

     

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 
 

 
2Α. Γενικά 

 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

2Α1 Να είναι καινούργιος και να 

φέρει σήμανση CE 

   

 

 

2Β. Περιγραφή 
 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

2Β1 Το κυρίως πλαίσιο θα είναι 

κατασκευασμένο από 
χαλύβδινο έλασμα  

. 
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2Β2 Στο κάτω μέρος του θα 

προσαρμόζεται ο 

εργαλειοφόρος άξονας 

   

2Β3 Το κυρίως πλαίσιο θα φέρει 

πέδιλα στήριξης για τη 

ρύθμιση του ύψους εργασίας 

   

2Β4 Το πλαίσιο ανάρτησης θα 

επιτρέπει τη σύνδεση στα 

τρία σημεία ανάρτησης του 

γεωργικού ελκυστήρα 

 

 

  

2Β5 Κατάλληλη διάταξη 

αποτελούμενη από άξονα, 

κοχλία, κέλυφος και 

χειροστρόφαλο θα επιτρέπει 

την πλάγια μετατόπιση του 

πλαισίου ανάρτησης.  

   

2Β6 Η μετατόπιση να 

επιτυγχάνεται με υδραυλικό 

κύλινδρο και παροχή λαδιού 

από τον ελκυστήρα. 

   

2Β7 Το σύστημα κοπής, 

τεμαχισμού και 

θρυμματισμού θα 

περιλαμβάνει 

περιστρεφόμενο 

εργαλειοφόρο κύλινδρο, στην 

εξωτερική επιφάνεια του 

οποίου θα προσαρμόζονται 

σε διαμήκεις σειρές 

σφυρομάχαιρα εμπορίου 

   

2Β8 Πίσω από τον εργαλειοφόρο 

κύλινδρο θα προσαρμόζεται 

επί ένσφαιρων τριβέων ένας 

ελεύθερα περιστρεφόμενος 

κύλινδρος εξομάλυνσης, με 

τον οποίο ομαλοποιείται το 

τεμαχισμένο υλικό 

   

2Β9 Επί του σημείου στήριξης των 

τριβέων θα είναι 

τοποθετημένη μία 

κοιλοδοκός, η οποία θα 

εφάπτεται του κυλίνδρου και 

θα καθαρίζει τα χώματα που 
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έχουν κολλήσει σε αυτόν 

2Β10 Το μηχάνημα θα παίρνει 

κίνηση από το δυναμοδότη 

στις 540 rpm του ελκυστήρα 

.  

 

  

2Β11 Η μετάδοση της κίνησης από 

τον άξονα εξόδου του 

κιβωτίου προς τον 

εργαλειοφόρο κύλινδρο θα 

γίνεται με τροχαλίες 

και ενισχυμένους οδοντωτούς 

ιμάντες και θα ρυθμίζεται 

εξωτερικά 

   

 
 

 

 3Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

2Δ1 Πλάτος εργασίας: 130 - 
135cm 

   

2Δ2 Ολικό πλάτος: ≤155cm 

 

   

2Δ3 Ολική μάζα: ≤ 600 kg 

 

   

2Δ4 Ταχύτητα εργασίας: 3-

10km/h 
   

2Δ5 Απαιτούμενη ιπποδύναμη: 
≤75 hp 
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΝΙΟΥ 

 

ΑΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΗΜΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ 

ΣΕΛΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Λ.) 

3Α1 Σώμα διπλού αναστρεφόμενου 

υνιού Kuhn, τύπου multi 

master 122 

   

3A2 Στιβάρι διπλού 

αναστρεφόμενου υνιού της 

Kuhn, τύπου multi master 122 

   

3A3 Μπουκάλες αζώτου    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

Για την αγορά ……………………………………………………………. για χρήση από το Τμήμα 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

Στην Αθήνα σήμερα την ---/---/2017 μεταξύ: 

Αφενός του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Ιερά Οδός 75, 11855) με 

Α.Φ.Μ.: 090042651 και Δ.Ο.Υ. : ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον  

κ. Γεώργιο Θ. Παπαδούλη, Πρύτανη του Γ.Π.Α.. 

Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία « ..............................» , με ΑΦΜ: ----------- και Δ.Ο.Υ.: --

------- που εδρεύει στην -------, επί της οδού ---------------  και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 

της παρούσας από τον κ. ................................................ 

 

Αφού έλαβαν υπόψη: 

Την από ...................... 2017 Απόφαση της Συγκλήτου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία …………..) με την οποία 

αποφασίστηκε η κατακύρωση του αποτελέσματος του 8215/25-10-2017 συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου για την αγορά ……………………………………………………… για χρήση από το Τμήμα 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στον δεύτερο από τους 

συμβαλλόμενους και ο οποίος  στο εξής θα αποκαλείται για συντομία “ανάδοχος” συμφωνήθηκαν τα 

κατωτέρω:  

 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ:  # € --------------- # (--------------------, ευρώ) 

χωρίς τον Φ.Π.Α. και # € ----------------- # (--------------------------, ευρώ) συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α. (24%). Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές 

επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στην 

παρούσα σύμβαση που υπογράφεται με τον ανάδοχο. 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η αγορά …………………………………………………… για χρήση από το Τμήμα 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

τεχνική και την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
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Άρθρο 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα 

β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε 

γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού ποσού, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις 

δ) Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση 

 

Β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα και την ευθύνη του Αναδόχου. 

Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από 

κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά την 

μεταφορά των ειδών. 'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, 

μέχρι της οριστικής παραλαβής τους. 

Κατά την παράδοση των ειδών, αυτά θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του  

Πανεπιστημίου η οποία θα ελέγξει την καταλληλότητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

την αντιστοιχία τους με την προσφορά του αναδόχου και θα συντάξει σχετικό πρακτικό. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το/τα μηχάνημα/μηχανήματα ως ακολούθως:  

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 Σύμφωνα με το χρόνο παράδοσης που έχει δηλωθεί στην Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών 

του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων 

κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το  Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. πέντε (5) 

ημέρες πριν την παράδοση. Η παράδοση θα γίνει για τον αμπελουργικό ελκυστήρα και τον καταστροφέα 

στο Αγρόκτημα Σπάτων, Δήμο Σπάτων, περιοχή Γιαλού, και το υνί στο Αγρόκτημα Κωπαίδας στο Δήμο 

Αλιάρτου.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό του Γ.Π.Α. στην χρήση των μηχανημάτων σε 

ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αναδόχου και του Τμήματος  Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

του Γ.Π.Α. 

Μετά το πέρας της προμήθειας, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στο  Τμήμα Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. πλήρη φάκελο εγχειριδίων χρήσης, συντήρησης και εγγυήσεων. Θα 
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πραγματοποιηθεί δοκιμαστική λειτουργία των μηχανημάτων για χρόνο δύο (2) εβδομάδων από το 

προσωπικό του Γ.Π.Α. Μετά το πέρας του χρόνου δοκιμαστικής λειτουργίας το Τμήμα Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. θα εισηγηθεί στην αρμόδια Επιτροπή για την παραλαβή των ειδών. Η 

παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε χρόνο δύο (2) εβδομάδων από την κατάθεση της 

σχετικής εισήγησης. 

 

Άρθρο 3: ΤΙΜΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με θεώρηση του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της προμήθειας, από την αρμόδια Επιτροπή 

παραλαβής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά την εντολή πίστωσης - χρηματοδότησης από 

το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με εντολή πληρωμής μέσω του Συστήματος ΠΣΥΠΟΔΕ. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9345αα΄και τις πιστώσεις του έργου 2014ΣΕ54600082- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Γ.Π.Α., το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ  του Γ.Π.Α.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις: 

 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου αφού 

αφαιρεθούν από το καθαρό ποσό οι νόμιμες κατωτέρω κρατήσεις. 

 Κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 

όπως ισχύει) πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του καθαρού ποσού 

του μηνιαίου τιμολογίου. 

 Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου 

τιμολογίου, εκτός ΦΠΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (όπως κι όταν θα ισχύσει). 

 Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χ¨μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με 

το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017. 

 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον 

ανάδοχο. 

 

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 

% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Το ως άνω τιμολόγιο της Αναδόχου εξοφλείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για την εντολή 

πληρωμής απαιτούνται από τον ανάδοχο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Φορολογική ενημερότητα, 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων) 
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γ) Επίσημο έγγραφο από τη συνεργαζόμενη τράπεζα του αναδόχου, όπου θα φαίνεται ως πρώτος 

δικαιούχος ο ανάδοχος, το BIC της τράπεζας καθώς και το IBAN και ο τραπεζικός λογαριασμός του 

αναδόχου.  

Πριν την έκδοση του τιμολογίου του, ο ανάδοχος θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Λογιστήριο του 

Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ. Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν την ανάδοχο. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι το Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν 

καθυστέρηση πληρωμής της αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση 

που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το Γ. Π. Α. δεν 

ευθύνεται. 

 

Άρθρο 4: ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ 

4.1. Ο ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη που παραδίδει στο Ίδρυμα 

είναι καινούργια και πλήρως προσαρμοσμένα  στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 

προσφοράς. 

4.2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε ελαττωματικό είδος από το οποίο 

λείπουν οι συνομολογηθείσες ιδιότητες ή δεν είναι προσαρμοσμένο στις τεχνικές προδιαγραφές μετά από 

σχετική ενημέρωση του Ιδρύματος. 

4.3. O ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι η προσφορά του θα είναι πλήρης, 

δηλαδή θα προσφέρει το σύνολο των απαιτούμενων ειδών. 

4.4. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Ανάδοχο εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των 

υποχρεώσεών του για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε δική του υπαιτιότητα, επιβάλλονται εκτός των 

προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 5: ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

Συγκεκριμένα : 

Ο ανάδοχος οφείλει μέσα σε 24 ώρες, από την ενημέρωση του για την ύπαρξη βλάβης ή δυσλειτουργίας 

και την καταχώρηση της στο βλαβοληπτικό κέντρο της υπηρεσίας, να: 

 μεταβεί στο χώρο της βλάβης και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες (έλεγχος, εκτίμηση, 

αποκατάσταση, πιθανή παραγγελία υλικών/ανταλλακτικών).  

 Να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. έγγραφα ή ηλεκτρονικά για 

τα αποτελέσματα της επίσκεψής του.  

 Να αντικαταστήσει, μέσα σε 48 ώρες από την ημέρα της επίσκεψης, τα ανταλλακτικά που είναι 

ετοιμοπαράδοτα στα μηχανήματα και να τα καταστήσει λειτουργικά. Αν το ανταλλακτικό δεν είναι 

ετοιμοπαράδοτα τότε θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. για 

τον χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. 
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 Κάθε αναγκαία μεταφορά των μηχανημάτων από και προς το χώρο επισκευής θα βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του 

αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει 

στην προβλεπόμενη σύμφωνα με τις προδιαγραφές συντήρηση των μηχανημάτων και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του 

κατασκευαστή και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου το  Τμήμα 

Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνουν 

στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την 

εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο 

αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη 

του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 

συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο. 

 

Άρθρο 6: ΕΦΑΡΜΟΣΤEΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

6.1.  Ο ανάδοχος του έργου 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. 

6.2. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων 

διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δίκαιο 

είναι πάντοτε το Ελληνικό και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 7: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

7.1. Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε μηχάνημα (τμήμα) αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα:   

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ Σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ Σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου 

ΥΝΙ Σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του αναδόχου 

 

7.2. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 133 

του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί μονομερώς η 

σύμβαση από μέρους του Πανεπιστημίου κάθε δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ 

τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Πανεπιστήμιο. 
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7.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που 

αναφέρεται στην παρούσα, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να 

καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον 

αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του. 

 

Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων), 

δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η 

οποιουδήποτε τρίτου. 

8.2. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 

ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε περίπτωση δε που 

διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο Εταιρεία. 

8.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

8.4. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

 

Άρθρο 9: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

9.1.  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε 

επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης 

(νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελίας ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή 

έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. 

 

Άρθρο 10:  ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

10.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

10.2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρα 203 και 204). 

 

Άρθρο 11: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

11.1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις η 

Σύγκλητος του Γ.Π.Α. μπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο χωρίς καμία απαίτηση από κείνον. 

11.2. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του 
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Ν. 4412/2016. 

11.03. Για τη κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, αν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 

θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με 

προφορική συμφωνία. 

 

Άρθρο 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Η υπογραφή της σύμβασης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διακήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ., των 

Παραρτημάτων και Υποδειγμάτων αυτής) καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του 

Δημοσίου του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/08-08-2016), και όλων των υπολοίπων διατάξεων 

που αναφέρονται στην διακήρυξη και στην παρούσα σύμβαση. 

 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή 

Δήμων), δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του 

Δημοσίου η οποιουδήποτε τρίτου. 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου 

ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Σε 

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

την ανάδοχο Εταιρεία. 

 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί τις υποχρεώσεις του 

στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

 Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 

κινδύνου. 

 Εάν διαπιστωθούν υπερτιμολογήσεις κατά τον έλεγχο των τιμολογίων, ο ανάδοχος θα κηρυχθεί 

έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου του Γ.Π.Α. 

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρο και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού 

μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό 
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ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες 

κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους 

παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και κατατέθηκε από τον ανάδοχο Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, της Τράπεζας…………………………… με αριθμό …………… και ποσού 

# € ………..# (………………. ευρώ) και ημερομηνία λήξης …………,  η οποία καλύπτει το 5%  της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (5% της οικονομικής προσφοράς του χωρίς τον Φ.Π.Α.) και η οποία έχει 

ημερομηνία λήξης έναν (1) επιπλέον μήνα από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε 

συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του Ιδρύματος (Γ.Π.Α.) .  

Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 8215/25-10-2017 διακήρυξη η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας σύμβασης καθώς και στις προσφορές (τεχνική και 

οικονομική) της αναδόχου εταιρείας. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Για την εταιρεία 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρύτανης 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

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 φορέαi  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: ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99202112_6 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75, ΑΘΗΝΑ. Τ.Κ.: 118 55 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΗΣ 

- Τηλέφωνο: 210-5294852 

- Ηλ. ταχυδρομείο: loggpa@aua.gr  

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

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ  

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.  

Αμπελουργικός Ελκυστήρας CPV: 16700000-2 , Γεωργικός Καταστροφέας CPV: 16100000-6 και  

Υνί CPV: 16110000-9. 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:  

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [3] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 8215/25-10-

2017 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:loggpa@aua.gr
http://www.aua.gr/
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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): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςiii; 

[] 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) [……] 
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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 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

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 …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiv 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 

στο μέρος IV;  

[]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 για κάθε ένα από τους 

οικονομικούς φορείς. 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxiii 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): 

[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

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 
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έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xvii
; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxviii: [……] 
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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 ασφάλισηςxix, 

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; Διευκρινίστε: 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xx 

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): xxi 

[……][……][……] 
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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 

δικαίουxxii; 

[] 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 καταστάσειςxxiii : 

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 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές αυτές τις περιστάσειςxxiv  

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 παράπτωμαxxv; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: [.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

 

 

 

 

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 συμφερόντωνxxvi, 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 σύμβασηςxxvii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[...................…] 

 

 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

 

 

 

[….................] 

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) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

[] Ναι [] Όχι 
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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 

κός 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 α 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 
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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 αναφέρονταιxxix, 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 δωρεάνxxx. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στo ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 

προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 

τους σκοπούς του 8215/25.10.2017 «Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων για την 

αγορά αμπελουργικού ελκυστήρα και γεωργικών παρελκομένων για χρήση από το Τμήμα Γεωργικών 

Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α.».  
 

Αθήνα, ……………………………. 
Υπογραφές 

 
 
 
 
 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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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 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

iv  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.” 

v 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.  

vi 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). 

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

viii 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). 

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

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

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

x 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. 

xi 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”. 

xii 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 
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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.". 

xiii 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 ) 

xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii 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)  

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

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

xix 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).  

xx 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  

xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

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

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

xxvii Πρβλ άρθρο 48. 
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xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxx 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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