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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ TΗΝ 

«ΠΑΡΟΧΗ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

(ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ (1) ΕΝΑ ΕΤΟΣ», προϋπολογισμού 

24.390,24€ άνευ ΦΠΑ, (30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης 

φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων)  

 

Α/Α: Π 18 

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:4526                                                                                                                                   

Αθήνα, 29/12/2015                                                                                                                                       

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  

Διεύθυνση : Σίνδος Θεσσαλονίκης  

Τηλ. : 2310-799976   

Πληροφορίες :  ΚΕΘΕΑ Τμήμα Προμηθειών  210-9241993 (εσωτ. 203)  και  ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  2310 798139 

κ. Τζιούμπας Αθανάσιος ( εσωτ. 123) 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη την κείμενη 

νομοθεσία και ιδιαίτερα τις διατάξεις που αφορούν: 

1. Το ΚΕΘΕΑ:  α) άρθρο 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, 

προστασία των νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως ισχύει σήμερα με το 

άρθρο 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις», β) υπ’ 

αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 

Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 

την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-2-1994), όπως αυτές 

κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007 
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2. Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών 

Θεμάτων» 

3. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄178/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες Διατάξεις 

4. Ν.2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178/8-9-1997) «Περί Δικαστικής Προστασίας, κατά το Στάδιο που 

Προηγείται της Σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010) και 

ισχύει σήμερα 

5. Οδηγία 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 2083/2005 και τον 

κανονισμό (ΕΚ) 1422/2007  

6. Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  ανάπτυξη 

βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 

του Κ.Π.∆.) 

7. Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

8. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’ / 10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»  

9. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’ / 16-3-07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 

2005 

10. Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»  

11. Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 

12. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις   

14.  Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής     οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

15. Την Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ κατά την 1η συνεδρίαση/18.12.2015 που αφορά στην έγκριση 

σκοπιμότητας  δαπάνης για την «προμήθεια καλλιεργητικών υπηρεσιών στο αγρόκτημα του 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ για ένα έτος». 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την  «Παροχή καλλιεργητικών 

υπηρεσιών στο Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (καλλιέργεια, συντήρηση, εκπαίδευση)  για (1) ένα έτος», 

προϋπολογισμού  : 24.390,24€ άνευ ΦΠΑ (30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α  και των πάσης 

φύσεως φόρων κρατήσεων και εξόδων)  όπως αναφέρεται αναλυτικά στους όρους συμμετοχής και 

στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  Α και Β που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και περιλαμβάνουν 

τα κάτωθι: 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Τεχνική Περιγραφή    

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του ΚΕΘΕΑ για το έτος 2016.  

CPV:  77100000-1 Γεωργικές Υπηρεσίες  

ΚΑΕ:  61-00 

Κριτήριο κατακύρωσης  η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή προσφορών μόνο για μέρος των 

ζητούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Άρθρο 1 : Δημοσιότητα  

Οι όροι συμμετοχής συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07, το Π.Δ. 60/2007, τον Ν.4281/2014 

(όπως ΙΣΧΥΕΙ) και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) , στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ. 

 Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης – Παροχή Διευκρινήσεων.  

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ  στην Σίνδο Θεσσαλονίκης  όσο 

διάστημα  διαρκεί  το  δικαίωμα  υποβολής  προσφορών  και  να  παραλαμβάνει  το πλήρες κείμενο της 

διακήρυξης, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργάσιμων 

ημερών και κατά τις ώρες 09:00-16:00 , είτε ηλεκτρονικά (δωρεάν) μέσω του site του ΚΕΘΕΑ 

www.kethea.gr όπου είναι αναρτημένη. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 

ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να 

τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο accounting@kethea-ithaki.gr, έτσι ώστε  το ΚΕΘΕΑ να έχει στη διάθεσή 

του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, για την περίπτωση που 

θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.   

 

Άρθρο 3: Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού  

Ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  14 /01/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στο κτίριο 

του ΚΕΘΕΑ, που βρίσκεται στην οδό Σορβόλου 24, Αθήνα. 

Η διεξαγωγή του Δ ιαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 
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Άρθρο 4 : Κατάθεση Προσφορών  

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με 

οποιονδήποτε τρόπο  στο Πρωτόκολλο των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού 

Σορβόλου 24 στην Αθήνα, το αργότερο μέχρι τις 12.00 πμ. της ημερομηνίας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων.   

2. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται 

δεκτές, με συνέπεια τον  αποκλεισμό  του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι 

ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 

3. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

συμμετοχή τους.  

4. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση άφιξης αυτών. 

5. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό  

του  υποψήφιου Ανάδοχου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για την 

καθυστέρηση. 

6. Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση 

κατακύρωσης, ορίζεται η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού, 

που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας 

αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των 

δικαιολογητικών  που έχουν υποβληθεί προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους 

παρόντες όρους και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό  Πρακτικό της. 

Άρθρο 5 :  Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει αίτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν 

μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την 

παράταση και δεν συμμετέχουν πλέον στον Πρόχειρο Διαγωνισμό.  

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους, το 

ΚΕΘΕΑ δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια 

κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  
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Άρθρο 6 : Γλώσσα διαδικασίας 

Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των Προσφορών της παρούσας διακήρυξης θα 

υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα από νόμιμες, επίσημες, 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μεταφράσεις στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει 

η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 7 : Περιεχόμενο  προσφορών – Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την 

προσφορά ως εμπιστευτικών. 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους   συμμετοχής και 

κατατίθενται απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί 

μέρους, ανεξάρτητοι σφραγισμένοι υπο-φάκελοι ως εξής : 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός 

σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά  Συμμετοχής, την Τεχνική 

Προσφορά  και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα.   

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

 

 Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς :  

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος του Πρόχειρου Διαγωνισμού. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Πρόχειρο Διαγωνισμό.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax). 

2. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων της παρούσας Διακήρυξης. 

 

3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν 

διόρθωση και να μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 
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4. Η υποβολή προσφοράς  αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος  έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει 

αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων συμμετοχής  και των λοιπών τευχών- παραρτημάτων 

της Διακήρυξης και γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως  τις συνθήκες – απαιτήσεις-εκτέλεσης των 

ζητούμενων υπηρεσιών. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του 

άρθρου 15 παρ.2 περ. α κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 

ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει 

τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 

 

5.  Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή δεν 

αντιμετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους παρόντες όρους 

επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των 

οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

6. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνον των ζητούμενων 

υπηρεσιών δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

7. Η για οποιοδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 

προσφέροντα. 

8. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζομένους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα του προσφέροντα, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λάβουν γνώση 

αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 

χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου προσφέροντα. 

Άρθρο 8 : Δικαίωμα Συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις νομικές, τεχνικές και 

οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται  στους παρόντες όρους και διαθέτει την απαιτούμενη 

επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:  

 Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου. 

 Εάν έχει επιβληθεί στον υποψήφιο η ποινή του αποκλεισμού από Δημοσίους Διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18,34, και 39 του Π.Δ. 118/2007. 

Εάν  η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο δεν λαμβάνεται 

υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
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 Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης 

Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις 

συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις  τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς και 

την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Άρθρο 9: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά»,  στον οποίο θα περιλαμβάνονται : 

Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην 

οποία θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ότι: 

 

    Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα του 

αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για 

κάποιο αδίκημα συναφές με το αντικείμενο του Πρόχειρου Διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από  τα  αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,  της  

ψευδορκίας,  της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

 

β)  Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας.   

γ)  Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης τους και ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση, κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν. 1892/1990 (Α`101),  αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ή/και σε διαδικασία  υπαγωγής στο άρθρο 99 του 

Πτωχευτικού Κώδικα, ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση 

δ)  Παραιτούνται  από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσης τους, για  την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση της παρούσας 

διαδικασίας και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους συμμετοχής της παρούσας. 

ε)  Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής   

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 



 

8 

 

στ)  Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτοι από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

ζ)     Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής (και των συνημμένων 

παραρτημάτων) των οποίων έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

η)     Η Προσφορά στο σύνολό της ισχύει για εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές μέρες από την   

       επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

 

θ)  Ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι διαθέτει ή /και ότι το προσωπικό που θα διαθέσει 

για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών έχει την απαιτούμενη εμπειρία και τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ότι 

έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και ανάγκες του ΚΕΘΕΑ. 

ι)  Ότι αποδέχονται πλήρως όσα αναφέρονται  στους όρους της παρούσας διακήρυξης  και των    

παραρτημάτων της. 

κ) Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων 

υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή.  

λ)    Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε  

       ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση   

       του Πρόχειρου Διαγωνισμού, 

 

μ)     Εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης τη διατήρηση της προσφερόμενης τιμής του. 

 

ν)     Οι προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών θα είναι σύμφωνες με τους όρους  

       συμμετοχής και την κατατεθείσα προσφορά. 

 

ξ)  Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο ή 

οποιοδήποτε άλλο Επαγγελματικό Μητρώο. 

 

o)    Ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι θα διαθέτει για την εκτέλεση των ζητούμενων 

υπηρεσιών στο αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: 

 ένα  (1)   γεωπόνο  με ελάχιστο χρόνο παρουσίας και απασχόλησης (20 ωρών 

εβδομαδιαία) και 

  ένα  (1)  Αγροτοτεχνίτη με ελάχιστο χρόνο παρουσίας και  απασχόλησης (40 ώρες 

εβδομαδιαία) 

 

2. Βιογραφικά σημειώματα για τις ειδικότητες του γεωπόνου και τον αγροτοτεχνίτη. 
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3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών –αποδεικτικά εμπειρίας και ειδικότερα: 

 

a. Για τον γεωπόνο: 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Εγγείων Βελτιώσεων, 

Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή  ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 

ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ  

ή 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Φυτικής Παραγωγής ή 

Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας 

Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας  

ή Φυτικής Παραγωγής TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 

ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου (για τους 

κατόχους ΠΕ 

 

 Τριετή  τουλάχιστον εμπειρία σε αγροτικές  καλλιέργειες  και με καλή γνώση 

των αρχών και των εφαρμογών της βιολογικής γεωργίας, η οποία θα 

αποδεικνύεται με την κατάθεση όλων των νόμιμων παραστατικών (τίτλος 

σπουδών , βεβαιώσεις  ΟΠΕΚΕΠΕΠ, ασφαλιστικών ταμείων  κλπ) . 

 

 Απαιτείται ακόμη  εμπειρία στην κατάρτιση μελών ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, ως εκπαιδευτής θεωρητικού μέρους ή πρακτικής άσκησης, διάρκειας 

τουλάχιστον 150 εκπαιδευτικών ωρών, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση 

εκπαιδευτικού οργανισμού, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΚΚΕΕ). 

  

b. Για τον αγροτοτεχνίτη: 

 Βεβαίωση αποφοίτησης από αναγνωρισμένο από τον νόμο Θεραπευτικό Πρόγραμμα. 

 Εμπειρία ενός έτους σε αγροτικές καλλιέργειες η οποία θα αποδεικνύεται με την 

κατάθεση όλων των νόμιμων παραστατικών (βεβαιώσεις κλπ) ή Βεβαίωση 

παρακολούθησης προγράμματος Επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένο 
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φορέα  σε καλλιέργειες φυτών  με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας διάρκειας 

τουλάχιστον 350 ωρών.  

 Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα. 

   Την υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν: 

      α) το φυσικό πρόσωπο     

      β)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι  Ο.Ε, Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε 

      γ)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

      δ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 

 

4. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει : 

 Η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου (ΦΕΚ, καταστατικά με τις 

τροποποιήσεις τους σε ευκρινή φωτοαντίγραφα) 

 Τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

Σε περίπτωση που :  

α)  η  προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β)  η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται 

από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο 

αναγκαία  εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 

5. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 

συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος 

άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των 

υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο 

των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

 

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά – Τιμή προσφοράς – Τρόπος Πληρωμής- Έκδοση τιμολογίων  

1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και 

δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα 

ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδας 

αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά αριθμητικά. Η συμπλήρωση του εντύπου της 

Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B) θα αφορά μόνο αριθμητικές τιμές και δεν επιτρέπεται 

η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λπ.   
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2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

3. Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται 

πάσης φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ 23%,  κράτηση 0,10% 

υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ), μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση 

και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, για 

ασφάλιση των εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως 

αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, μεταφορικά και κάθε είδους δαπάνη που 

πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της παροχής των 

υπηρεσιών που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική περιγραφή και 

στους παρόντες όρους συμμετοχής.   

 

 

4. Εάν στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα  να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του 

Διαγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να 

παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις. 

 

Άρθρο 11 :  Τρόπος Πληρωμής- Έκδοση τιμολογίων 

Οι πληρωμές  προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλονται  εντός (30) τριάντα ημερών  από :   

α. την έκδοση μηνιαίου νόμιμου παραστατικού το οποίο και θα αποστέλλει  στο Λογιστήριο του 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, 

β. την κατάθεση Βεβαίωσης  φορολογικής  ενημερότητας ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα) ,  

που  να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της πληρωμής, 

γ. την κατάθεση Βεβαίωση  ασφαλιστικής  ενημερότητας ισχύ (πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα),  

που  να  ισχύει  κατά  το  χρόνο  της πληρωμής, 

δ.    Την κατάθεση συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης από την επιτροπή επίβλεψης και παραλαβής, 

Μηνιαίας κατάστασης των παρεχόμενων Εργασιών του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’  

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 

πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται νομίμως. 
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Άρθρο 12: Διαδικασία Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Προσφορών – Κριτήριο Κατακύρωσης 
Κατακύρωση Αποτελέσματος 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι 

μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λαμβάνουν 

γνώση των συμμετεχόντων, καθώς και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση 

των προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας αλλά 

σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών 

συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου 

να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του 

ελέγχου σε σχετικό  Πρακτικό της.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο αρμόδιο 

όργανο του ΚΕΘΕΑ το/ά πρακτικό/ά της, για την έγκριση της διαδικασίας. Ο χρόνος πρόσβασης των 

συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔ 

118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών. 

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έγκριση της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. Οι φάκελοι των 

Οικονομικών Προσφορών, για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο 

στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί.  

Ο φάκελος των Οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές, θα αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου 

δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς,  στον χρόνο και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή 

Αξιολόγησης και θα  τους γνωστοποιηθεί εγγράφως με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί 

με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  θα ελέγξει το 

περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, 

τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης. Εν συνεχεία θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών Προσφορών βάσει 

της προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο θα 

εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ την επιλογή υποψηφίου Αναδόχου με τη χαμηλότερη 

τιμή, από αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους παρόντες όρους  

και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. Ο χρόνος πρόσβασης των δικαιούμενων, σύμφωνα με 

το άρθρο 19 του ΠΔ 118/07 στις οικονομικές προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών. 
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O Μειοδότης θα ανακηρυχθεί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση 

ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τους όρους και την Τεχνική περιγραφή της παρούσας. 

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  

προσφορών δύναται να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους 

στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και 

αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, Επιλογή Αναδόχου).    

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Πρόχειρου Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εγγράφως με 

σχετική ανακοίνωση που θα αποσταλεί με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ανακηρυχθέντα Αναδόχου. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η 

σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα. 

Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 5 (πέντε) εργασίμων ημερών  προσκομίζοντας : 

 φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές 

φωτοαντίγραφο) . 

 Eυκρινές φωτοαντίγραφο των εγγράφων νομιμοποίησης του προσώπου που θα 

υπογράψει τη Σύμβαση. 

 Σε περίπτωση νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην ένωση . 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως Προσφορά, Όροι Συμμετοχής και απόφαση κατακύρωσης 

ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την 

υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 και σε βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που 

ορίζονται στην παρούσα. Στη περίπτωση αυτή το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την 

ανάθεση της σύμβασης  στον Προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση 

αυτή λαμβάνεται σε βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε 

ζημιάς του ΚΕΘΕΑ. 

Άρθρο 13 : Διευκρινήσεις 

1. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 

αναδόχων.  

2. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να 

τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

3. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και 

κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.  
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4. Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται  να πραγματοποιήσει αυτοψία στον χώρο του Αγροκτήματος 

του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ στην Σίνδο Θες/νικης  και να διαπιστώσει την κατάσταση του χώρου, των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ώστε να έχει πλήρη εικόνα των συνθηκών εκτέλεσης των 

υποχρεώσεων του. 

 

Άρθρο 14 : Απόρριψη προσφορών 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις 

ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις, χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για μέρος μόνον του ζητούμενου Έργου ή 

τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

4. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

5. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς  

6. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό των ζητούμενων υπηρεσιών. 

7. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 

και τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

8. Ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα. 

9. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την επόμενη της ημέρας 

διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 

10. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις 

αποκλίσεις από τους   παρόντες όρους συμμετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

11. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

12. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 

Άρθρο  15 : Υποχρεώσεις αναδόχου  

1. Ο ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς 

ή/και αρχές. 

 

2. Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς  την 

έγγραφη συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει 

δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 

3. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει το εξής ειδικευμένο προσωπικό:  
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 ένα  (1)   γεωπόνο  με ελάχιστο χρόνο παρουσίας και απασχόλησης (20 ωρών 

εβδομαδιαία) και 

 ένα  (1)  Αγροτοτεχνίτη με ελάχιστο χρόνο παρουσίας και  απασχόλησης (40 ώρες 

εβδομαδιαία). 

 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας. 

 

4. Ο ανάδοχος πέραν των άλλων υποχρεώσεων οφείλει να συμμορφώνεται και με όσα αναλυτικά 

ορίζονται στους όρους και το Παράρτημα Α της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο της. 

5. Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Ανάδοχος  αποκτά κατά την εκτέλεση της  Σύμβασης ή οι 

οποίες σχετίζονται με αυτήν, (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές 

και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των 

υπηρεσιών της παρούσας. 

 

 Άρθρο 16 :Γενικά 

1. Το ΚΕΘΕΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 

διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με 

τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, 

χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

2. Το ΚΕΘΕΑ δικαιούται να ματαιώσει τα αποτελέσματα του Πρόχειρου Διαγωνισμού και να 

προσφύγει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

3. Οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία ανατεθεί στον ανάδοχο, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας,  θα συμφωνείται και από τα δύο μέρη εγγράφως.  

4. Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία με τον ανάδοχο όταν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. 

5. Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του αναδόχου που 

απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΚΕΘΕΑ σε τρίτους χωρίς την 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ΚΕΘΕΑ.  

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεών του Αναδόχου σε οποιαδήποτε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

8. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει απ’ αυτή, εφόσον παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθορίζονται στους 

παρόντες όρους συμμετοχής και τη σύμβαση. 

9.   Το ΚΕΘΕΑ θα ορίσει Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής από εργαζόμενους του ΚΕΘΕΑ, που θα 
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 παρακολουθεί και θα επιβλέπει την τήρηση των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Άρθρο 17 :Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύνεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  

τα  Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών 

του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ  

 

 

Δρ. Βασίλειος Γκιτάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«ΠΑΡΟΧΗ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, 

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) για (1) ένα έτος» , ετήσιου προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ  

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων).  

Α.Συνοπτική Περιγραφή της Μονάδας Αγροκτήματος της ΙΘΑΚΗΣ: 

Το Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ ανήκει στις Παραγωγικές Μονάδες του ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ.  Οι βασικοί 

σκοποί της λειτουργίας της είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και απόκτηση επαγγελματικής 

εμπειρίας των υπό απεξάρτηση ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης , 

ο εφοδιασμός των Θεραπευτικών Προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ με αγροτικά προϊόντα για τις ανάγκες 

διατροφής των μελών τους και  η δημιουργία εσόδων για την οικονομική ενίσχυση των θεραπευτικών 

προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ.  

Η μονάδα δραστηριοποιείται παράλληλα και στο χώρο της ελεύθερης αγοράς με αντικείμενο την 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων που μπορούν να καλλιεργηθούν στη έκταση που διαθέτει, σε 

συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, με επαγγελματικά κριτήρια και προδιαγραφές.  

 Η καλλιεργήσιμη έκταση της Μονάδας είναι 130 στρέμματα, εκ των οποίων στην παρούσα 

φάση καλλιεργούνται με μονοετείς καλλιέργειες  (σιτάρι και κριθάρι) τα 120, ενώ τα 10 

βρίσκονται σε αγρανάπαυση.  

 Περιλαμβάνεται επίσης και ένα θερμοκήπιο 500 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο χρήζει 

επισκευής.  

 Στην ευθύνη της Μονάδας εντάσσεται ακόμη και η συντήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου 

της Θεραπευτικής Κοινότητας. 

Η Μονάδα είναι πιστοποιημένη ως βιολογική καλλιέργεια από την ΒιοΕλλάς. 

Η μονάδα διαθέτει γεώτρηση και αρδευτικό δίκτυο που καθιστούν τα 90 στρέμματα ποτιστικά, ενώ 

υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου ώστε να καταστεί ποτιστικό το σύνολο της έκτασης.  

Ο εξοπλισμός της Μονάδας περιλαμβάνει τρείς γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ) 

- JOHN DEERE 

- STAYER  

- KARRARO  

Διαθέτει ακόμη μια σειρά παρελκόμενων: Άροτρο αναστρεφόμενο, 2 φρέζες, δισκοσβάρνα, 

καταστροφέα, ψεκαστικό μηχάνημα, σπαρτική μηχανή κλπ. 
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Β. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου  της παρούσας: 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει  την παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών στο αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 

(ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) για (1) ένα έτος  και συγκεκριμένα: 

O ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει για την εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών το εξής 

ειδικευμένο προσωπικό: 7 

 ένα  (1)   γεωπόνο   πανεπιστημιακής  ή τεχνολογικής  εκπαίδευσης  με ελάχιστο χρόνο 

παρουσίας και απασχόλησης (20 ωρών εβδομαδιαία)  με: 

 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή 

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή  Εγγείων Βελτιώσεων, 

Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ  

ή 

 Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Αγροτικής 

Ανάπτυξης  και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων ή Φυτικής Παραγωγής ή 

Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών, Βιολογικής Γεωργίας ή Τεχνολογίας 

Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων, ή Τεχνολογίας Ολοκληρωμένης Γεωργίας  

ή Φυτικής Παραγωγής TEI ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα 

ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 

ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.   

 

 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου (για τους 

κατόχους ΠΕ 

 

 Τριετή  τουλάχιστον εμπειρία σε αγροτικές  καλλιέργειες  και με καλή γνώση 

των αρχών και των εφαρμογών της βιολογικής γεωργίας, η οποία θα 

αποδεικνύεται με την κατάθεση όλων των νόμιμων παραστατικών (τίτλος 

σπουδών , βεβαιώσεις  ΟΠΕΚΕΠΕΠ, ασφαλιστικών ταμείων  κλπ) . 

 

 Απαιτείται ακόμη  εμπειρία στην κατάρτιση μελών ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, ως εκπαιδευτής θεωρητικού μέρους ή πρακτικής άσκησης, διάρκειας 

τουλάχιστον 150 εκπαιδευτικών ωρών, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση 

εκπαιδευτικού οργανισμού, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΚΚΕΕ). 
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 ένα  (1)  εργατοτεχνίτη απόφοιτο αναγνωρισμένου από τον νόμο Θεραπευτικού 

Προγράμματος με ελάχιστο χρόνο παρουσίας και  απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαία) με: 

 

 Με βεβαίωση αποφοίτησης από αναγνωρισμένο από τον νόμο Θεραπευτικό 

πρόγραμμα,  

 Eμπειρία ενός έτους σε αγροτικές καλλιέργειες η οποία θα αποδεικνύεται με την 

κατάθεση όλων των νόμιμων παραστατικών (βεβαιώσεις κλπ) ή Βεβαίωση 

παρακολούθησης προγράμματος Επαγγελματικής κατάρτισης από πιστοποιημένο 

φορέα σε καλλιέργειες φυτών με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας διάρκειας 

τουλάχιστον 350 ωρών.  

 Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα. 

Και να παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες : 

1. Την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την βέλτιστη απόδοση των μεγάλων 

καλλιεργειών (120 περίπου στρέμματα) που προορίζονται για αροτριείς καλλιέργειες  ή 

μηδική. 

2. Την καλλιέργεια εποχιακών κηπευτικών (ανοιχτή καλλιέργεια) σε έκταση  10 περίπου 

στρεμμάτων (σπορείο, εδαφοβελτίωση, φύτευση, πότισμα,  λίπανση, φυτοπροστασία, 

ζιζανιοκτονία  με το χέρι ή μηχανικά μέσα, συγκομιδή, διαλογή, συσκευασία  κλπ) 

3. Την καλλιέργεια του θερμοκηπίου με εποχιακά κηπευτικά, όπως στην ανοιχτή καλλιέργεια 

4. Την συντήρηση του γηπέδου ποδοσφαίρου (λειτουργία του συστήματος αυτόματου 

ποτίσματος, κούρεμα του γκαζόν, φυτοπροστασία) 

5. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της εκπαίδευση των μελών των Κοινωνικών Επανεντάξεων 

που θα επιλέξει το Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ (τουλάχιστον δύο άτομα) με την μέθοδο της 

μαθητείας, της εκπαίδευσης μέσω της συμμετοχής τους στις εργασίες της μονάδας. Για την 

πραγματοποίηση του σκοπού αυτού θα συνεργάζεται με το ΕΚΚΕΕ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ που θα 

εποπτεύει την κατάρτιση που θα παρέχεται (αντικείμενα, τεχνικές, πρόγραμμα). 

 

6. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη παροχής τεχνικής υποστήριξης  κατά την φάση του 

σχεδιασμού για την επιλογή των καλλιεργειών, των χρόνων σποράς / φύτευσης και 

συγκομιδής,  της επιλογής και προμήθειας των κατάλληλων ποικιλιών , σε συνεργασία με τον 

Υπεύθυνο Παραγωγικών Μονάδων ΙΘΑΚΗΣ 

 

7. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη συνεχούς παρακολούθησης, και ελέγχου των εργασιών 

καλλιέργειας,  με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του και την κατά το δυνατόν καλύτερη και 

αποδοτικότερη υποστήριξη των λειτουργιών της Παραγωγικής Μονάδας του Αγροκτήματος. 

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά με όλα τα Τμήματα των Παραγωγικών Μονάδων της 

ΙΘΑΚΗΣ 
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8. Ο  ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για την πραγματοποίηση πιλοτικών / πειραματικών 

καλλιεργειών  που θα επιλεγούν σε συνεργασία με τον Υπ/νο Παραγωγικών Μονάδων ΚΕΘΕΑ-

ΙΘΑΚΗ ώστε να διαπιστωθεί η απόδοση και οι οικονομική αποδοτικότητα άλλων 

καλλιεργειών. 

 

9. Ο ανάδοχος θα έχει την φροντίδα σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Παραγωγικών Μονάδων 

ΙΘΑΚΗΣ για την διάθεση των προϊόντων του Αγροκτήματος  σε εξωτερικούς πελάτες. 

(προβολή προϊόντων, έρευνα αγοράς, δειγματισμό, μεταφορές) 

 

10. Ο ανάδοχος θα αποτελεί τον Τεχνικό Σύμβουλο της Παραγωγικής Μονάδας του 

Αγροκτήματος  σε όλες τις διαδικασίες προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης 

και σε όποιες άλλες διαδικασίες ή ενέργειες θα επιθυμεί η Παραγωγική Μονάδα την εμπλοκή 

του. 

 

11. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της ορθής χρήσης και την φροντίδα συντήρησης  των 

μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της Μονάδας. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις 

εργασίες ελέγχου, περιοδικής συντήρησης, λίπανσης, καθαρισμού και επισκευής απλών 

βλαβών και την έγκαιρη ειδοποίηση για την ύπαρξη προβλημάτων για τα οποία θα πρέπει να 

εμπλακούν εξωτερικά συνεργεία. 

 

12. Ο ανάδοχος θα παρέχει τεχνική υποστήριξης κατά την φάση της καλλιέργειας , την εκτέλεση 

των απαραίτητων εργασιών καλλιέργειας, άρδευσης, λίπανσης, φυτοπροστασίας,  και 

συγκομιδής, διαλογής και  συσκευασίας με τον χειρισμό όλων των αναγκαίων μηχανημάτων 

και παρελκομένων, χειρισμό για τον οποίο ο ανάδοχος και το προσωπικό που θα 

απασχολήσει θα πρέπει να έχουν την απαραίτητη εμπειρία και τις σχετικές άδειες χειριστών. 

Την συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τις διαδικασίες πιστοποίησης βιολογικών 

προϊόντων ημερολογίων καλλιεργητικών εργασιών και την συνεργασία με τους ελεγκτές του 

φορέα πιστοποίησης.  

Η εμπειρία και οι άδειες θα πρέπει να βεβαιωθούν με την προσκόμιση των σχετικών  νόμιμων 

εγγράφων. 

Ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου: 

 Η λειτουργία του Αγροκτήματος εντός του χώρου μιας Θεραπευτικής Κοινότητας και η 

παρουσία εκπαιδευόμενων μελών της Κοινωνικής Επανένταξης παράλληλα με τις ανάγκες 

αποδοτικής καλλιέργειας του , συνεπάγεται και μια σειρά ειδικές υποχρεώσεις 

 Τα άτομα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες εργασίας  σύμφωνα με το πρόγραμμα 

εργασίας της Μονάδας, το οποίο θα υποβάλλεται και θα συμφωνείται με τον Υπ/νο 

Παραγωγικών Μονάδων του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. 

 

 Ο ανάδοχος  θα είναι υπεύθυνος για την συμμόρφωση του προσωπικού που θα 

χρησιμοποιήσει με  τους κανονισμούς και τους περιορισμούς που ισχύουν για ένα χώρο 

θεραπείας του ΚΕΘΕΑ, τους όρους παρουσίας, συμπεριφοράς και τις απαγορεύσεις  χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών, του αλκοόλ περιλαμβανόμενου. Αυτούς τους κανονισμούς θα 
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πρέπει να τηρούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην καλλιέργεια του Αγροκτήματος και η ευθύνη για 

την τήρηση τους ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προβαίνει στις σχετικές 

υποδείξεις . Στην περίπτωση σοβαρής παραβίασης των κανόνων αυτών ο ανάδοχος θα 

πρέπει, μετά από αίτημα του Θεραπευτικού προγράμματος, να απομακρύνει το άτομο αυτό.  

 

 Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Ανάδοχος  αποκτά κατά την εκτέλεση της  Σύμβασης ή οι 

οποίες σχετίζονται με αυτήν, (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται 

εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται 

από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της 

παροχής των υπηρεσιών της παρούσας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΟΥΣ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ (€)   

Φ.Π.Α (23%)   

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)    

 


