
1 
 

 

  

 

 

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση: Σίνδος Θεσσαλονίκης , T.K. 57400 

Τηλ.: 2310 798139 

Πληροφορίες: 

Κος : Θανάσης Τζιούμπας , Τηλέφωνο: 2310799979, εσωτ. 128 
 

 
Σίνδος, 10/02/2023 

ΠΡΟΣ :  
 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Α.Π.: ΙΘ-2023/43 
 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή καλλιεργητικών  υπηρεσιών για 
το Αγρόκτημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ για ένα (1) έτος για την κάλυψη των αναγκών, ενδεικτικού 
προϋπολογισμού έως του ποσού των 29.520,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 36.604,80 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και πάσης φύσεως φόρων και κρατήσεων. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 56 του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ Α’ 74/20-03-2013), όπως  τροποποιημένο ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάστασή του με 

το άρθρο όγδοο  της Π.Ν.Π. της 30.9.2019 “Kατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 

Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 

145/2019),  η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4638/2019, καθώς και το άρθρο 13 του 

Ν.4638/2019 (ΦΕΚ Α΄181/18-11-2019) , 

β) της υπ΄ αριθμ. Γ4β/56938/27.01.2023 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός 

μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

(ΚΕΘΕΑ-ΝΠΙΔ)» (ΦΕΚ 79/Υ.Ο.Δ.Δ./02.02.2023), σε συνδυασμό με την απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΘΕΑ που λήφθηκε κατά την 1η συνεδρίαση της 13ης 

Φεβρουαρίου 2023, με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο και 

γ) του Π.Δ. 148/2007 . 

δ) του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 

ε) του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, 
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στ)του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια 

κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών», 

ζ) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 

129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 

η) του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και 

θ) του Ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ59/τ. Α΄/17.03.22) και 

ι) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. το Αίτημα Έγκρισης Δαπάνης με Α.Π.: ΙΘ-2023/15 και ΑΔΑΜ: 23REQ012097050, 

3. την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 881/03-02-2023, με ΑΔΑ: 99ΤΩΟΡ9Υ-ΘΧΗ  και 
ΑΔΑΜ: 23REQ012097111, 

4. την Πολυετή Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με αριθμό 883/03-02-2022, με  ΑΔΑ:Ω8ΕΠΟΡ9Υ-
ΛΙ8 και ΑΔΑΜ: 23REQ012097259, 

 
το ΝΠΙΔ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την «Παροχή Καλλιεργητικών Υπηρεσιών για  ένα (1) έτος για τις ανάγκες του  
Αγροκτήματος του Θεραπευτικού Προγράμματος του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους 
της παρούσας, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» . 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Είδος Παροχή καλλιεργητικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του 
Αγροκτήματος του Θεραπευτικού Προγράμματος 
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ για ένα (1) έτος.  

Εκτιμώμενη 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

Έως του ποσού των 29.520,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ, 36.604,80 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και πάσης φύσεως 
φόρων και κρατήσεων. 

Προϋπολογισμός Η παραπάνω συνολική δαπάνη των έως 36.604,80 ευρώ θα 

βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ για το 

έτος 2023-2024 και συγκεκριμένα, 

- για το έτος 2023: έως του ποσού των 22.140,00 ευρώ άνευ 
ΦΠΑ, ήτοι 27.453,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 

- -για το έτος 2024: έως του ποσού των 7.380,00  ευρώ άνευ 
ΦΠΑ, ήτοι 9.151,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
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ΚΑΕ 61.00.990024 

CPV 77100000-1 

Πληροφορίες Τηλέφωνο: 2310799979, εσωτ. 128 
Κος : Θανάσης Τζιούμπας  
Ηλ.διεύθυνση: euprograms@kethea-ithaki.gr  

Τεχνικές προδιαγραφές Όπως ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Αξιολόγηση προσφορών / 
Κριτήριο κατακύρωσης  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των 
υπηρεσιών. 

Ισχύς προσφορών  Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για τουλάχιστον εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσής τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής  Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές 
προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα.  

Σύνταξη προσφοράς Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν τα εξής: 

1. Τεκμηρίωση του τρόπου ικανοποίησης όλων των 
προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσης (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

2. Συμπληρωμένο το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της παρούσας και 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο. 

Προθεσμία παραλαβής 
προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές 
τους με οποιονδήποτε τρόπο στην Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ 
ΙΘΑΚΗ στην Σίνδο- Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι τις 
24/02/2023 και ημέρα Παρασκευή .  

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την επεξεργασία των 
προσφορών να καλέσει τους προσφέροντες για παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν 
θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

 

 

Ο οικονομικός φορέας οφείλει να καταθέσει με την 
προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε 
εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν.4250/26-03-2014) 
του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), με ημερομηνία μετά την 
κοινοποίηση πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς (χωρίς να 
είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής), 
στην οποία να δηλώνει: 

1. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

2. ότι η προσφορά του ισχύει για εξήντα (60) ημέρες μετά την 
ημερομηνία κατάθεσής της, 

mailto:euprograms@kethea-ithaki.gr
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3. ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης καθώς και της Τεχνικής 
Περιγραφής που περιέχεται σε αυτήν, και δεν δύναται με την 
προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει 
ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτής, 

4. ότι παραιτείται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα 
αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση 
του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση 
της παρούσας διαδικασίας, 

5. ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 
Διευκρίνιση: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του 
οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμού 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται από το ισχύον καταστατικό 
ή το ισχύον έγγραφο/πρακτικό εκπροσώπησης. 

7. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, 
το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος ή 

8. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 
ισχύος.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται 
από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων 
(Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο). 

9. Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική 
ενημερότητα). Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας 
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
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κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 
την καταβολή τους. 

10. Σε περίπτωση που υποβληθούν αποδεικτικά τα οποία είναι 
ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

11. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς 
προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει 
σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του.   

        ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών     
του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του 
ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., 
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 
τους. 

Αναπροσαρμογή τιμήματος Δεν προβλέπεται. 

Εναλλακτικές προσφορές Δεν προβλέπονται. 

Ματαίωση διαδικασίας Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και 
αναβολής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων 
και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης, χωρίς οι 
συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για 
οποιοδήποτε λόγο. 

Υπογραφή σύμβασης / 
Κατάθεση δικαιολογητικών 

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης  ανάθεσης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να προσέλθει εντός  δεκαπέντε (15) ημερών για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
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Χρόνος / τόπος παροχής της 
υπηρεσίας 

Ο χρόνος της παροχής των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα (1)  έτος 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο τόπος παροχής της υπηρεσίας θα είναι η Σίνδος 
Θεσσαλονίκης.  

Τρόπος πληρωμής 1. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών θα γίνεται με την έκδοση   
τιμολογίου στα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ. 

2.     Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται σε διάστημα τριάντα 
(30) ημερών από την έκδοση Βεβαίωσης τμηματικής 
παραλαβής της παροχής υπηρεσιών,  από στέλεχος  που θα 
οριστεί από το ΚΕΘΕΑ και με  κατάθεση σε Τραπεζικό 
λογαριασμό του Αναδόχου.  

3.      Για την εξόφληση των τιμολογίων είναι απαραίτητη η έκδοση 
και προσκόμιση από τον Ανάδοχο των παρακάτω: 

   Έκδοση του νόμιμου τιμολογίου. 

• Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
σε ισχύ (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο).  

 

Κρατήσεις στο καθαρό ποσό Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) παρακράτηση 0,1% υπέρ της  Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.ΣΗ.ΣΥ) αρθρο 7, Ν. 4912/22(ΦΕΚ59/τ. Α΄/17.03.22 ισχύει 
για δαπάνες άνω των  1000,00€ προ Φ.Π.Α  

β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% με κάθε πληρωμή, 
όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 64 Ν. 
4172/2013). 

 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

Λιάπης Χρήστος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

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

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) για (1) ένα έτος»  

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.  

1. 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 καλλιεργούνται με εποχιακά κηπευτικά.  

2. Περιλαμβάνεται επίσης και ένα θερμοκήπιο 400 τετραγωνικών μέτρων.  
3. 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): 

1. JOHN DEERE 6220 
2. STAYER  
3. JOHN DEERE 3E 

Διαθέτει ακόμη μια σειρά παρελκόμενων: Άροτρο αναστρεφόμενο, 2 φρέζες, καλλιεργητή, ρίπερ, 

δισκοσβάρνα, καταστροφέα, ψεκαστικό μηχάνημα, σπαρτική μηχανή κλπ. 

 

 

 

Β. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου  της παρούσας: 
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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:  

 έναν  (1)   γεωπόνο   πανεπιστημιακής  ή τεχνολογικής  εκπαίδευσης  με ελάχιστο χρόνο 
παρουσίας και απασχόλησης (20 ωρών εβδομαδιαία)  με: 

 

α. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος : Γεωπονίας ή Φυτικής Παραγωγής ή Επιστήμης 

Φυτικής Παραγωγής, ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης ή 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.   

 

β. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου (για τους κατόχους ΠΕ) 

 

γ. 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  ΟΠΕΚΕΠΕ, ασφαλιστικών ταμείων  

κλπ) . 

 

δ. 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). 

 

 έναν  (1) αγροτοτεχνίτη  απόφοιτο αναγνωρισμένου από τον νόμο Θεραπευτικού 
Προγράμματος με ελάχιστο χρόνο παρουσίας και  απασχόλησης (40 ώρες εβδομαδιαία) με: 
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α. Με βεβαίωση αποφοίτησης η συμμετοχής στην φάση ολοκλήρωσης (FOLLOW UP) από 

αναγνωρισμένο από τον νόμο Θεραπευτικό πρόγραμμα,  

β. Εμπειρία ενός έτους σε βιολογικές 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, ή  

απασχόληση του ως μαθητευόμενου σε πρόγραμμα μαθητείας του ΚΕΘΕΑ, διάρκειας 8 μηνών. 

 

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 αροτριαίες 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 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 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. 

 

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. 
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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 υποστήριξη 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.  

Ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου: 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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 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.  

 

 

4. 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 
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οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της 

παρούσας. 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 

1 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 

ΕΤΟΣ 

1   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: 

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Πρόσκλησης. 

Βεβαιώνω ότι στη συνολική αξία περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι και συγκεκριμένα φόρος 

εισοδήματος, ΦΠΑ 24%, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Η προσφορά μου ισχύει για διάστημα μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς. 

 
Ο Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα – Υπογραφή – Ημερομηνία) 

 
 




