
 

 

 

 
 

 
 
 

    
 
 
     

      
      
      

        Κηφισιά,  24.10.2018 
Αρ. Πρωτ.: 8193 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

      Έχοντας  υπόψη, 

 

1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 

2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998), 

3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 

και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

6) Την απόφαση αρ. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014 της Διοικητικής Επιτροπής, 

«Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου»,    

7) Την πρόσκληση με κωδικό 039 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Δράσης «Ενίσχυση των 

Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας», 

8) Την Απόφαση Ένταξης με αριθμ. 5553/1679/Α2/31-10-2017 της Πράξης «Αναβάθμιση 

του Φυτικού Πλούτου (PlantUp)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002803 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», 

9) Τη με Αρ. Πρωτ. 2253/5.4.2018 αναφορά της Δρος Χ. Βαρβέρη, με την οποία αιτείται την 

προμήθεια μέσω προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών και 



 

 

των κριτηρίων αξιολόγησης, υλικών ανάπτυξης φυτών/οργανισμών και αναλωσίμων 

θερμοκηπίου βιοασφάλειας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση του φυσικού 

πλούτου – PlantUp» ( ΑΔΑΜ:18REQ003817200), 

10) Την απόφαση αρ. XΙΧ/3ης Συνεδριάσεως/19.4.2018 της Διοικητικής Επιτροπής, «Έγκριση 

προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια 

υλικών ανάπτυξης φυτών/οργανισμών και αναλωσίμων θερμοκηπίου βιοασφάλειας, 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναβάθμιση του φυσικού πλούτου – PlantUp» 

(ΑΔΑΜ:18REQ003817269), 

11) Τη με Αρ. Πρωτ. 6801/19.9.2018 αναφορά της Δρος Χ. Βαρβέρη, με την οποία αιτείται 

την τροποποίηση του πρωτογενούς αιτήματος προμήθειας υλικών ανάπτυξης 

φυτών/οργανισμών και αναλωσίμων θερμοκηπίου βιοασφάλειας, στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Αναβάθμιση του φυσικού πλούτου – PlantUp», μέχρι του ποσού των 

6.048€, πλέον ΦΠΑ (ΑΔΑΜ: 18REQ003862728), 

12) Την απόφαση αρ. XΧIII/7ης Συνεδριάσεως/24.9.2018 της Διοικητικής Επιτροπής, με την 

έγκριση τροποποίησης της απόφασης αρ. ΧΙΧ/3ης Συνεδριάσεως/19.4.2018 της 

Διοικητικής Επιτροπής, «Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά 

βάσει τιμής, για την προμήθεια υλικών ανάπτυξης φυτών/οργανισμών και αναλωσίμων 

θερμοκηπίου βιοασφάλειας, στο πλαίσιο του προγράμματος “Αναβάθμιση του φυσικού 

πλούτου – PlantUp” (ΑΔΑΜ:18REQ003862805), 

13)  Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του προγράμματος, 

 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε  

 

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια υλικών ανάπτυξης 

φυτών/οργανισμών και αναλωσίμων θερμοκηπίου βιοασφάλειας στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Αναβάθμιση του φυσικού πλούτου – PlantUp» με κωδικό ΟΠΣ 5002803. Τα 

προς προμήθεια είδη αφορούν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 15333000-1, 03111000-2, 42992100-7, 24111700-2, 65121000-

7, 03111700-9 και κατατάσσονται στα κάτωθι τμήματα:  

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Εδαφικά υποστρώματα και γλάστρες cpv 15333000-1», εκτιμώμενης καθαρής 

αξίας 897,6€ και συνολικής αξίας 1.113€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

   



 

 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Φυτά, σπόροι και λοιπά υλικά θερμοκηπίου cpv 03111000-2», εκτιμώμενης 

καθαρής αξίας 844,35€ και συνολικής αξίας 1.047€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

  

ΤΜΗΜΑ 3  : «Κλωβοί cpv 42992100-7», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 3.500€ και συνολικής 

αξίας 4.340€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.    

 

ΤΜΗΜΑ 4  : «Υγρό άζωτο cpv 24111700-2», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 203,22€ και 

συνολικής αξίας 252€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

  

ΤΜΗΜΑ 5  : «Στήλη απιονισμένου νερού cpv 65121000-7», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 

204,83€ και συνολικής αξίας 254€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.     

 

ΤΜΗΜΑ 6  : «Γερμανικός πατατόσπορος cpv 03111700-9», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 

398,39€ και συνολικής αξίας 494€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.      

 

O εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια αναλωσίμων 

ανέρχεται στο καθαρό ποσό των έξι χιλιάδων, σαράντα οκτώ ευρώ (6.048€), πλέον ΦΠΑ 

(24%), ήτοι στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500€).  

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Οι οικονομικοί φορείς δικαιούνται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή 

περισσότερα τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων της προμήθειας. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωδ. ΣΑ Ε1451. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα 

βαρύνει την με Κ.Α.: 8397, σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2018 του ως άνω αναφερόμενου Φορέα χρηματοδότησης. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 

υποέργο Νο 12 της Πράξης: «Αναβάθμιση Φυτικού Πλούτου (Plantup)», η οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ)» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

5553/1679/Α2/31-10-2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5002803. Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ2017ΣΕ14510033 και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 1γ, άρθρο 121 του Ν.4412/2016.  



 

 

Συγκεκριμένα, καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 

19.11.2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΑ 

 

ΩΡΑ 

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  

(ΟΔΟΣ ΣΤ.ΔΕΛΤΑ 8, 145 61 

ΚΗΦΙΣΙΑ) 

 

 

19.11.2018 

 

 

Δευτέρα 

 

 

11.00 π.μ. 

 

Η διαγωνιστική διαδικασία εκκινεί την ίδια ημέρα, οπότε και θα γίνει η 

αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς. Η 

αποσφράγιση των φακέλων της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων οικονομικών 

φορέων, θα λάβει χώρα κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν 

ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν 

το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν. 4412/2016. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) Κράτος-Μέλος της Ένωσης, β) Κράτος-Μέλος του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και 

κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν 

στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 



 

 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς που δεν εκπλήρωσαν κατά 

το παρελθόν τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους με πίστη και συνέπεια προς το Ινστιτούτο. 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr , στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.diavgeia.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Μπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.bpi.gr .  

Πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες από το Ινστιτούτο (Στ. Δέλτα 8 145 61 Κηφισιά), από την κ. Κ. Χανιωτάκη 

και κ. Χρ. Λούκουτου, τηλέφωνο: 2108180212 και 2108180236.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς 

φορείς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά µε τα έγγραφα του 

διαγωνισμού, αυτές δίνονται εντός πέντε (5) ημερών.  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 

υποβάλλονται γραπτώς, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Ινστιτούτου. 

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν 

ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και β) τους όρους που περιέχονται στα παρακάτω Παραρτήματα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, 

 

•   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄: Όροι διενέργειας του διαγωνισμού, 

•  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄: Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης τεχνικών χαρακτηριστικών, 

•   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄: Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 

•   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄: Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), 

•   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄: Σχέδιο Σύμβασης. 

 

 

 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

             Δρ. Κ. Μαχαίρα 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.bpi.gr/


 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 96 του Ν.4412/2016) 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την 

παρούσα. 

 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στο Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Στ. Δέλτα 8, 145 61, Κηφισιά Αττική), όπου 

παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται, μέχρι την 19η.11.2018, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 11.00 π.μ. 

 

3. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται, ως μη κανονικές, χωρίς να 

αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

 

4. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον υποψήφιο ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 

5. Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρα 92, 93, 94 και 95 του Ν.4412/2016) 

 

Τα έγγραφα της προσφοράς υποβάλλονται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα ακόλουθα: 

α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 



 

 

β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: «ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», 

γ) ο τίτλος του διαγωνισμού ήτοι: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΛΟΥΤΟΥ – PLANTUP» 

δ) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - 

Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1 του παρόντος άρθρου. 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα 

τα οριζόμενα στην παρ. 2.2 του παρόντος άρθρου. 

 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

2.1 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά» περιέχει:  

 

• Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), νομίμως συμπληρωμένο και   

υπογεγραμμένο (Βλέπε Παράρτημα Δ της παρούσας). 

 

Προς προκαταρκτική απόδειξη οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

(Β/3698/16-11-2016), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα 

είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο 

την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 



 

 

προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.  

 

• Δήλωση συμμόρφωσης τεχνικών χαρακτηριστικών νομίμως υπογεγραμμένη (Βλέπε 

Παράρτημα Β της παρούσας) και τα επικαλούμενα τεχνικά φυλλάδια/έγγραφα που 

αποδεικνύουν τη συμμόρφωση. 

 

H Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης τεχνικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να καλύπτει όλες 

τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, καθώς και το Υπόδειγμα της δήλωσης 

συμμόρφωσης τεχνικών χαρακτηριστικών κατάλληλα συμπληρωμένης. 

 

Οι παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια απαιτείται να είναι ευκρινείς και με αρίθμηση.  

 

2.2 Περιεχόμενο φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει την 

Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου και ειδικότερα συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Γ΄ της παρούσας, στο οποίο αναφέρονται 

ρητά: 

 

• Το τμήμα/τα της προσφοράς με ξεχωριστό ποσό προσφοράς ανά τμήμα 

• η τελική αξία σε € χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών, ανά τμήμα 

•  η τελική αξία σε € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το σύνολο των προσφερόμενων 

ειδών, ανά τμήμα.   

 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 



 

 

 

Δεν αποκαλύπτονται πληροφορίες που έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή 

εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 

 

Εφόσον ένας υποψήφιος χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 

διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 

συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 

ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α/2015). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (Άρθρο 95 του Ν.4412/2016) 

 

Με την προσφορά η τιμή θα δίνεται σε € χωρίς ΦΠΑ, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Η τελική 

αξία σε € χωρίς ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το σύνολο των ειδών, θα 

αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που 

υπάρχει διαφορά μεταξύ της Πρωτότυπης Οικονομικής Προσφοράς και του Αντιγράφου 

υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Σε 

περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδος και της τελικής αξίας, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από 

οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού.  



 

 

Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, 

απορρίπτεται. 

 

Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τα ζητούμενα προϊόντα, τις προδιαγραφές 

αυτών και τις ζητούμενες ποσότητες, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Β της 

παρούσας, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

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

ως απαράδεκτη. 

 

Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

αποκλειστικά βάσει τιμής.  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 



 

 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για τα τελευταία 

τρία (3) έτη λειτουργίας τους. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε 

τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα και σε αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια,   

β) να δηλώνουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας (τουλάχιστον τρεις (3) με φορείς του Δημοσίου). 

 

ΆΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 100 του Ν.4412/2016) 

 

Η έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών διενεργείται την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από την παρούσα, στους χώρους του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου (Στ. Δέλτα 8, 145 61, Κηφισιά Αττικής). 

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 

αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες και 

για το λόγο αυτό μη κανονικές. 

 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 

προσφερόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Έπειτα ο φάκελος των 

δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται 

από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό 

και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 



 

 

ελέγχου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Στη συνέχεια, η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, εξετάζοντας την πληρότητα και ορθότητα τους 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

Στην περίπτωση που η προσφορά δεν πληροί τους όρους της Διακήρυξης, δεν 

αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς. 

 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών που κρίθηκαν 

αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται είτε 

κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης είτε σε νέα ημερομηνία και ώρα κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές 

κρίθηκαν μη αποδεκτές οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται όταν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία υποβολής ενστάσεων ή 

ενδεχομένως οι αποκλεισθέντες έχουν δηλώσει εγγράφως ότι παραιτούνται του 

δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. 

 

Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται σε Πρακτικό/α, το/τα οποίο/α 

υπογράφεται/ονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται/ονται μαζί με τους 

φακέλους των προσφορών στο Τμήμα Οικονομικού που διενεργεί το διαγωνισμό. Στο/α εν 

λόγω Πρακτικό/α η αρμόδια Επιτροπή τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των 

προσφορών και γνωμοδοτεί για την προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού στο μειοδότη υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλλει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν. Έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που 

διενεργεί το διαγωνισμό, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού επικυρώνονται με απόφαση 

του αρμοδίου οργάνου, η οποία και κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους οικονομικούς 

φορείς. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (Άρθρο 103 του Ν.4412/2016) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

υποψήφιο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 



 

 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται σε 

σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Διοικητικού του Ινστιτούτου και 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή: 

 

1. Απαιτούμενα αποσπάσματα ποινικού μητρώου, 

2. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό πτώχευση,  

3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό πτωχευτικό συμβιβασμό, 

4. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί η εταιρεία υπό αναγκαστική διαχείριση,  

5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,  

6. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων από το 

Γ.Ε.Μ.Η., 

7. Φορολογική Ενημερότητα, 

8. Ασφαλιστική Ενημερότητα, 

9. Απόδειξη μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 

φορέα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων. (taxisnet/ Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρηση, Κατάσταση Επιχείρησης/Ενεργή), 

10. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, 

11. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  Στην περίπτωση που η ανωτέρω υπηρεσία δεν δύναται να χορηγήσει 

το σχετικό πιστοποιητικό,  αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 

στα Κράτη - Μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 



 

 

Κράτους - Μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, 

12. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, 

13. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους εγκατάστασης,  

14. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου, αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας τριετίας,  

15. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας, υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου, με την οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές σε τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα και 

αναφορά των κυριότερων συμβάσεων προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας τριετίας, 

16. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

Σημειώνεται ότι για τα ζητήματα που αφορούν στο χρόνο έκδοσης και ισχύος των 

δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικά 

κατακύρωσης) για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο με ΑΠ 5025/28.09.2018 (ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ) έγγραφο της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΣΥ). 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει σε εύλογο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

παραπάνω δικαιολογητικά ή 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 υποψήφιο που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 

ποιοτικών κριτηρίων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του υποψηφίου που 

απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους οικονομικούς φορείς δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή 

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 



 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρα 103 του Ν.4412/2016) 

 

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

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο.  

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

 

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, αυτή υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη αυτής.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Άρθρο 106 του Ν.4412/2016) 

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, 

αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνη με 

τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, με μια επιπλέον στήλη οπού αναγράφεται η 

επιβεβαίωση της συμμόρφωσης ή μη (on/off κριτήρια)  προς την κάθε προδιαγραφή καθώς 

και κάθε λεπτομέρεια και παραπομπή σε έγγραφα (όπου αυτό ορίζεται ρητά) προς 

απόδειξη της συμμόρφωσης. 

Οι τεχνικές προσφορές, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές: 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρατίθενται ως ακολούθως: 

 

α/α 
ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

1.113 € ΤΜΗΜΑ 1 

1.      Εδαφικά υποστρώματα και γλάστρες   

1.1 Φυτικό Υπόστρωμα 

Υπόστρωμα υψηλής ποιότητας 

από μαύρη τύρφη, λεπτής 

δομής (0-8mm), pH6, που να 

εμπεριέχει 1,5g/L λίπασμα (Ν, 

P, K, Mg, Fe και όλα τα 

απαραίτητα ιχνοστοιχεία) 

κατάλληλο για σπορεία 

κηπευτικών 

70 LΤ 58 

1.2 Γλαστράκια 

Γλαστράκια 7x7x6 cm (±1 cm) - 

20 θέσεων με δίσκο 

μεταφοράς 

1 20 

1.3 Γλάστρες 
Φ33x33 cm (±1 cm) (διάμετρος 

x ύψος) 
1 45 

1.4 Τύρφη  70 LT 15 

1.5 Περλίτης  25 LT 10 

1.8 Γλάστρες 
Φ20X14 (±1 cm) (διάμετρος x 

ύψος) 
1 180 



 

 

1.10 Γλαστράκια 
Τετράγωνα γλαστράκια, 

διαστάσεις 9x9x9,5 cm (±1 cm) 
2280 τμχ 1 

1.047 € ΤΜΗΜΑ 2 

2. Φυτά, σπόροι και λοιπά υλικά θερμοκηπίου   

2.1 Λίπασμα 
Λίπασμα εδάφους σε κόκκους 

με σύσταση: 20-20-20 
1 kg 4 

2.2 
Υποστηρίγματα 

Φυτών 
Bamboo Ύψος: 100 cm 1 200 

2.3 
Πινακίδα για 

σήμανση 

Πλαστικές πινακίδες για 

σήμανση γλάστρας 
1 460 

2.4 Εντομοπαγίδες 

Χρωματικές παγίδες με κόλλα 

Χρώματα: Μπλέ-Κίτρινο, 

Διαστάσεις: 20x15 cm (±1 cm) 

1 

συσκευασία 

των 10 

τεμαχίων 

2 

2.5 Παγίδες για τρωκτικά 
Πλαστικές παγίδες κλειστού 

τύπου 
1 10 

2.6 Φυτοφάρμακα   Decis 1 1 

2.7 Φυτοφάρμακα   Confidor1- 1 1 

2.8 Χώμα Κοσκινισμένο κοκκινόχωμα 1 m3 2 

2.9 Χώμα 

Σύσταση σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις καλλιέργειας 

πατάτας/κολοκυνθοειδών 

70 LΤ 12 

2.9 Φυτάρια τομάτας  
cv. Belladonna, ευαίσθητη σε 

κομβονηματώδεις 

1 δίσκος 

των 150 

φυταρίων 

4 

4.340 €  ΤΜΗΜΑ 3 

3. ΚΛΩΒΟΙ   

3.1 ΚΛΩΒΟΙ   

60x60x180 cm με δυο πλευρές 

με διάφανο πλαστικό και 

άνοιγμα με φερμουάρ και δυο 

πλευρές με πλέγμα 

1 πακέτο 

των 4 
2 

3.2 
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΛΩΒΟΣ  
Τύπου σκηνή 

1 πακέτο 

των 12 
2 

3.3 
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΛΩΒΟΣ  

30x30x30 cm με πλευρές από 

πολυπροπυλένιο και μεταλλικό 

1 πακέτο 

των 5 
1 



 

 

πλέγμα 

3.4 
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΚΛΩΒΟ Σ 

45x45x45 cm με άνοιγμα με 

φερμουάρ και μανίκι 

1 πακέτο 

των 6 
2 

                                                                  252 €  ΤΜΗΜΑ 4 

4.  ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ 
 

 

4.1 Υγρό άζωτο Υγρό άζωτο, 25 LΤ 25 LΤ 3 

254 € ΤΜΗΜΑ 5 

5. ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 

5.1 
Στήλη απιονισμένου 

νερού 

Στήλη απιονισμένου νερού, 

1200 LΤ, διαστάσεων 100x154 

mm 

1 3 

494  € ΤΜΗΜΑ 6 

6. ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ 

6.1 
Γερμανικός 

Πατατόσπορος  

Δύο (2) ανθεκτικές και μια (1) 

ευπαθής στο Synchytrium 

endobioticum, παθότυπος 18, 

ποικιλίες πατάτας 

Μια 

συσκευασία 

των 10 Kg 

3 (1 από 

κάθε 

ποικιλία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο προσφέρων  

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)  

 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ημερομηνία: 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Α.Φ.Μ       :  

Τηλ., FAX, Email 

 

ΠΡΟΣ: ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

Ταχ. Δ/νση: Κηφισιά - Στ. Δέλτα 8 – 145 61 

 

Σύμφωνα με τη με Αρ. Πρωτ. …………… διακήρυξη, για την προμήθεια υλικών ανάπτυξης 
φυτών/οργανισμών και αναλωσίμων θερμοκηπίου βιοασφάλειας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου – Plant up», σας προσφέρουμε την κάτωθι 
οικονομική προσφορά: 

 

(ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ) 

 

Τελική προσφερόμενη τιμή (σταθερή) 

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως):  

 

 

Ο προσφέρων  

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας)  

 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία) 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας  

- Ονομασία: ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99200293 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΣΤ. ΔΕΛΤΑ 8 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 61 ΑΤΤΙΚΗ 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ 

- Τηλέφωνο: 210 8180212, 210 8180236  

- Ηλ. ταχυδρομείο: k.chaniotaki@bpi.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.bpi.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: προμήθεια υλικών ανάπτυξης 

φυτών/οργανισμών και αναλωσίμων θερμοκηπίου βιοασφάλειας στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Αναβάθμιση του φυσικού πλούτου – PlantUp» με κωδικό ΟΠΣ 5002803.  

 

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν τους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 15333000-1, 03111000-2, 42992100-7, 24111700-2, 65121000-7, 03111700-9 

και κατατάσσονται στα κάτωθι τμήματα:  

 

ΤΜΗΜΑ 1  : «Εδαφικά υποστρώματα και γλάστρες cpv 15333000-1», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 

897,6€ και συνολικής αξίας 1.113€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Φυτά, σπόροι και λοιπά υλικά θερμοκηπίου  cpv 03111000-2», εκτιμώμενης 

καθαρής αξίας 844,35€ και συνολικής αξίας 1.047€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

 

ΤΜΗΜΑ 3  : «Κλωβοί cpv 42992100-7», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 3.500€ και συνολικής αξίας 

4.340€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.    



 

 

 

ΤΜΗΜΑ 4  : «Υγρό άζωτο cpv 24111700-2», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 203,22€ και συνολικής 

αξίας 252€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

  

ΤΜΗΜΑ 5  : «Στήλη απιονισμένου νερού cpv 65121000-7», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 204,83€ 

και συνολικής αξίας 254€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.    

  

ΤΜΗΜΑ 6  : «Γερμανικός πατατόσπορος cpv 03111700-9», εκτιμώμενης καθαρής αξίας 398,39€ 

και συνολικής αξίας 494€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.      

 

O εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός των προς προμήθεια αναλωσίμων ανέρχεται στο 

καθαρό ποσό των έξι χιλιάδων, σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (6.048€) πλέον 

ΦΠΑ (24%), ήτοι στο συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (7.500€). 

 

 



 

 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό; 

[] Ναι [] Όχι [] 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο : 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 



 

 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

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 άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε το 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) [……] 

 



 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την 

εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον 

σκοπό …): 

[……] 

 

 



 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουi 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): 

[……][……][……][……]ii 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 



 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 



 

 

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 στην 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, 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; 

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 στην 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 



 

 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

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 τις 

περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 



 

 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

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:  

[..........……] 

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 συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[….................] 



 

 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

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 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;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



 

 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

 

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 



 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τρία (3) τελευταία 

οικονομικά έτη: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 



 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά / συστατικές 

επιστολές, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των υπηρεσιών του; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τελικές δηλώσεις 

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

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

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

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

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

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 

Ινστιτούτο, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχω 

υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διαδικασίας 

του εν λόγω διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ /ΥΠ ΑΡΙΘΜ ….. 

  

Στην Κηφισιά, σήμερα ……. …….. του έτους 201.., ημέρα ………….., οι συμβαλλόμενοι: 

 

1. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΝΠΔΔ, με έδρα την Κηφισιά, (οδός Στ. Δέλτα 

8) και ΑΦΜ 090114189, νομίμως εκπροσωπούμενο από τη Δρα Κυριακούλα Μαχαίρα, 

Ερευνήτρια Α΄, Διευθύντρια του Ινστιτούτου, καλούμενο εφεξής «ΜΦΙ» και  

2. Η εταιρεία με την επωνυμία «………» , οδός …………… αριθμός ……, ………………… ΑΦΜ 

……………… και ΔΟΥ ……… νομίμως εκπροσωπούμενη από τον …………………………  

καλούμενη εφεξής «Προμηθευτής»   

 

έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις, των άρθρων 3 και 4 του Ιδρυτικού Νόμου του Mπενακείου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α΄), 

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155/Β΄/04.11.1998), 

3. Την απόφαση αρ. Ι/11ης Συνεδριάσεως/23.12.2014, «Συγκρότηση σε σώμα της 

Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου», 

4.     Την απόφαση αρ. IV/9ης Συνεδριάσεως/21.11.2017 "Παραχώρηση αρμοδιότητας 

στη Διεύθυνση για κατακύρωση διαγωνισμών στην τελική ανάδοχο εταιρεία, 

εφόσον δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις", 

5. Τη με Αριθ. Πρωτ. ΛΟΓΔ ………/………...2018, δέσμευση της πίστωσης, 

6. Τη με Αριθ. Πρωτ.  ………… Διακήρυξη ……….. , 

7. Τη με Αριθ. Πρωτ.  …………  προσφορά του αναδόχου,  

8.  Την απόφαση αρ. …./…… Συνεδριάσεως/…………. για την κατακύρωση του  ……….., 

9. Ότι υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του προγράμματος 

……………………….και συγκεκριμένα στον ΚΑΕ ………... 

 

συμφώνησαν και δέχθηκαν τα εξής:   

 

 



 

 

Αντικείμενο της σύμβασης 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (ΜΦΙ) αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο 

(Προμηθευτή) την προμήθεια ………………….. για τις ανάγκες του εργαστηρίου …………………, 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στην από …………. προσφορά του Προμηθευτή, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  

Υποχρεώσεις Προμηθευτή 

Ο Προμηθευτής οφείλει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις 

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 X του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.   

Αμοιβή Προμηθευτή 

Η συνολική αμοιβή για την προμήθεια ………………….. (cpv ……………), συμφωνείται στο 

καθαρό ποσό των ……………….. ευρώ ………… € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι στο συνολικό ποσό των 

ευρώ ………… €. Στη συμφωνηθείσα αμοιβή, περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση, 

εκ της παρούσας σύμβασης υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου, κράτηση 

ύψους 0,06% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (με την επιφύλαξη της έκδοσης 

κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών 

σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης), κράτηση ύψους 0,06% για την 

κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, καθώς και όλοι οι φόροι εισφορές κλπ. οι 

οποίες θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. Το ΜΦΙ δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση έναντι του 

Προμηθευτή πέραν της καταβολής της ανωτέρω αμοιβής.  

Χρόνος παραλαβής 

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνεται σταδιακά, κατόπιν συνεννόησης 

(τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αναλόγως με τις προκύπτουσες 

ανάγκες του προγράμματος.  

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια 

και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία παράδοσης, τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα προς προμήθεια 

είδη, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 



 

 

Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής 

Μετά το πέρας της παραλαβής η ορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής, βεβαιώνει με 

Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου για τις 

συμπεφωνημένες ιδιότητες των προς προμήθεια ειδών. Το Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής 

συνιστά απαραίτητο έγγραφο της πληρωμής του Προμηθευτή.  

Ρήτρα αποζημίωσης για υπαίτια καθυστέρηση παράδοσης 

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης από τον Προμηθευτή της παράδοσης των 

προς προμήθεια ειδών, ο Προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο ΜΦΙ, 10% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης ως ποινική ρήτρα για την κάθε ημέρα καθυστέρησης 

ευθυνόμενος επιπλέον για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε περαιτέρω ζημίας του 

ΜΦΙ που δύναται να προκύψει λόγω της καθυστέρησης αυτής.   

Εγγύηση 

Συμφωνείται η παροχή εγγύησης  ……… χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση, με 

δυνατότητα παράτασης αυτής με σχετικό συμβόλαιο συντήρησης μεταξύ των μερών.  

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρατηρηθούν προβλήματα ή 

ελλείψεις, τότε ο Προμηθευτής θα πρέπει άμεσα να τα αποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει 

τα προς προμήθεια είδη δωρεάν, όπως ακριβώς θα του ζητηθεί από το ΜΦΙ.  

Πληρωμή Προμηθευτή 

Για την πληρωμή του Προμηθευτή απαιτείται η υποβολή τιμολογίου καθώς και 

αντίγραφο ποινικού μητρώου και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με τα στοιχεία του ΜΦΙ το οποίο εδρεύει στην Κηφισιά, 

οδός Στ. Δέλτα 8 (ΑΦΜ 090114189).  

Απαιτείται επίσης η προσκόμιση του Πρακτικού Παραλαβής από το οποίο προκύπτει 

ότι τα προς προμήθεια είδη παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά.  

Η δαπάνη θα βαρύνει το Πρόγραμμα «………………..» και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ ……….. 

Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ………………………………….. από την ημερομηνία 

υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

Καταγγελία της σύμβασης 

Το ΜΦΙ δύναται, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση 

οποιαδήποτε στιγμή, με σχετική ανακοίνωση προς τον Προμηθευτή. Σημαντικός λόγος 



 

 

μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης αποτελεί, η μη έγκαιρη προμήθεια/εγκατάσταση 

και εκπαίδευση του προσωπικού ή άλλος λόγος μη συνιστάμενος σε ανωτέρα βία. 

Ανωτέρα Βία 

Ο Προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 

αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο ΜΦΙ τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Δικαιοδοσία 

Για κάθε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ ΜΦΙ και Προμηθευτή σχετικά με τη σύμβαση 

αυτή και εφόσον η διαφωνία δεν μπορεί να λυθεί συναινετικά, αρμόδια για την επίλυσή της 

θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια με έδρα την Αθήνα, στη δικαιοδοσία των οποίων τα 

συμβαλλόμενα μέρη υπάγουν τις διαφορές τους. 

 

 Οι όροι της παρούσας σύμβασης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και 

καμία άλλη προφορική δέσμευση ή υπόσχεση, η οποία καταργεί ή τροποποιεί τους όρους 

της παρούσας, δεν αναγνωρίζεται ως έγκυρη από τα δύο μέρη. Τροποποίηση των όρων της 

παρούσας σύμβασης μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως ύστερα από σύμφωνη γνώμη και των 

δύο μερών. 

 

Σε πίστωση των προαναφερθέντων, η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δυο πρωτότυπα 

αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

υπογράφεται όπως ακολουθεί και λαμβάνει από ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο ο κάθε 

συμβαλλόμενος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Μ.Φ.Ι.                    Ο  Προμηθευτής 

 

Δρ Κ. Μαχαίρα   
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