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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

      

      

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ                                 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                              

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Κοσμά 

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 

Τηλ.: 2105294852-35                                                                       

Fax.:  2103471105                                                                         

Email: promithiesgpa@aua.gr 

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
 
 
 

 

Αθήνα, 12/07/2022 

Αρ. Πρωτ:  5854 

 

 
ΠΡΟΣ:  1.  ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

Κολοκοτρώνη 7, 15233, Χαλάνδρι 

Email: xenakis4green@gmail.com 
 

 
2. ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΜΙΧΑΗΛ Ο.Ε. 

Αγ. Σαράντα 59, 14671, Νέα Ερυθραία 

Ε-mail: mixantmpalis@gmail.com  
 

3. ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ηχούς 28, 17564, Π.Φάληρο 

 Ε-mail: info@citygreen.gr 
 

4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΙΧΑΗΛ 

Αμφιπόλεως 5, 13679, Αχαρναί 
Ε-mail: info@anagnostou.gr 

 
5. ΜΟΥΝΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Τοσίτσα 3, 14561, Κηφισιά 

Ε-mail: mountanoum@gmail.com 
 

6. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Βλαχιώτη, 23051, Λακωνία 

Ε-mail: chiotisfyta@yahoo.gr 

 
7. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ευριπίδου 25, 10551, Αθήνα 
Ε-mail: info@athensflora.gr 

 
8. MILTOPLAST A.E.B.E. 

Χρυσοστόμου Σμύρνης 81, 18541, Πειραιάς 

E-mail: info@miltoplast.gr 
 

9. ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Λ. Καραμανλή 88 & Ζίχνης, 13678, Αχαρναί 

E-mail: axlatis@otenet.gr    

 

 

                                                                                                        
 

Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την 
τμηματική προμήθεια: Εργαλείων - Υλικών Κήπου  και  Ειδών Ποτίσματος (Τμήμα 1), 

Λιπασμάτων – Φυτοφαρμάκων – Εδαφοβελτιωτικών (Τμήμα 2),  Καλλωπιστικών Φυτών – 
Δένδρων (Τμήμα 3) , Σπόρων – Φυτών  Κηπευτικών και Μεγάλης Καλλιέργειας (Τμήμα 4) και 

Γλαστρών (Τμήμα 5) σύμφωνα με τις ανάγκες  των Εργαστηρίων και της Δ/νσης Αξιοποίησης 

Αγροκτημάτων και Γεωργικών Εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την τμηματική προμήθεια: 

Α/ Εργαλείων - Υλικών Κήπου  και  Ειδών Ποτίσματος (τμήμα 1) συνολικής ενδεικτικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πέντε 

ευρώ (4.205,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Β/ Λιπασμάτων – Φυτοφαρμάκων – Εδαφοβελτιωτικών (τμήμα 2) συνολικής ενδεικτικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των  έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 

(6.600,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Γ/ Καλλωπιστικών Φυτών – Δένδρων (τμήμα 3) συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1.300,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

 

Δ/ Σπόρων – Φυτών  Κηπευτικών και Μεγάλης Καλλιέργειας (τμήμα 4) συνολικής ενδεικτικής 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των  χιλίων ευρώ (1.000,00€), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Ε/ Γλαστρών (τμήμα 5) συνολικής ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι μη υπέρβασης του 

ποσού των  τριακοσίων ευρώ (300,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

1. Νομικό πλαίσιο 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις:  

1. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄204), «Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, 

2. Τον  Ν.1268/1982 (ΦΕΚ Α΄87) «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως ισχύει, 

3. Το Ν.1642/1986 (ΦΕΚ Α΄125) «Περί Φ.Π.Α.», όπως ισχύει, 

4. Τον Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α΄159), άρθρο 1 παρ. 2 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», όπως 

ισχύει,  

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

6. Τον  Ν.2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43), «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων … και άλλες διατάξεις», 

άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις», 

7. Τον Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και 

Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει,  

8. Τον Ν.2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του Υ.Α.», 

άρθρο 8 «Κρατικές προμήθειες» (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 27 του Ν. 

3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄). 

9. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

10. Τον Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

11. Τον Ν.3588/2007 (ΦΕΚ Α’ 135) «Πτωχευτικός Κώδικας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

12. Την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά 

για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673 

Β΄), 

13. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση διαφάνειας  με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως επικαιροποιήθηκε από τον Ν.4210/2013, 

14. Τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης», 
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15. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση». 

15. Τον Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», 

16. Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει, 

17. Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις», 

18. Το Π.Δ.122/2012 (ΦΕΚ Α΄215) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», 

19. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄120)  «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,   

20. Την παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

21. Τον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών 

Δημοσίου», 

22. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143), «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

23. Το Π.Δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση Εγγράφων», 

24. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 

25. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

26. Τον Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α΄94), άρθρο 52 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,   

27. Toν Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

28. Τον Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-

Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», 

29. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,  

30. Τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α 114) «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

31. Του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52) « Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου……… Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

32. Του Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών 

Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.», 

33. Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α΄67) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 

Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.», 

34. Τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.»     

35. Την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων» (Β΄2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄226). 

36. Την αριθμ. Φ.400/203/269584/Σ.848 απόφαση (ΦΕΚ Β΄3400/2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

37. Την υπ. αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β΄1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Έγγραφο», 

38. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  
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39. Την υπ. αριθμ. 57654/22-5-2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 1781), 

40. Την με αρ. 56902/215 (Β΄1924/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,  

42. Την από 17-05-2022 (3η Συνεδρία) ΑΔΑ:9Κ4Σ46Ψ8Ζ6-ΟΧΗ Απόφαση του Ειδικού Ταμείου Του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

43.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 288/17-05-2022 ΑΔΑ: 6ΗΥΠ46Ψ8Ζ6-ΚΚΜ Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης. 

 

2. Αντικείμενο Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η τμηματική προμήθεια: Εργαλείων - Υλικών Κήπου  και  Ειδών 

Ποτίσματος (Τμήμα 1), Λιπασμάτων – Φυτοφαρμάκων – Εδαφοβελτιωτικών (Τμήμα 2),  

Καλλωπιστικών Φυτών – Δένδρων (Τμήμα 3) , Σπόρων – Φυτών  Κηπευτικών και Μεγάλης 

Καλλιέργειας (Τμήμα 4) και Γλαστρών (Τμήμα 5)  σύμφωνα με τις ανάγκες  των Εργαστηρίων 

Ανθοκομίας, Βελτίωσης Φυτών, Γεωργίας, Δενδροκομίας, Εντομολογίας-Ζωολογίας, Κηπευτικών 

Καλλιεργειών, Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας, Φυτοπαθολογίας, Συστηματικής Βοτανικής και της Δ/νσης 

Αξιοποίησης Αγροκτημάτων και Γεωργικών Εγκαταστάσεων του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών», 

διάρκειας έως 30/11/2022. Τα είδη και οι ενδεικτικές ποσότητες, όπως και διευκρινίσεις για τα ζητούμενα 

είδη αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Όλα 

τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, καινούρια και αμεταχείριστα. Προσφορές 

υποβάλλονται είτε για το ένα  τμήμα, είτε για τα δύο, είτε για τα τρία, είτε για τα τέσσερα, είτε 

και για τα πέντε τμήματα. 

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθου κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων: CPV 03110000-5 (Φυτά και προϊόντα μεγάλης καλλιέργειας), CPV 03111000-2 (Σπόροι), 

CPV 03111700-9 (Σπόροι Λαχανικών), CPV  03144000-2 (Γεωργικές προμήθειες), CPV 03221000-6 

(Λαχανικά), CPV 03451000-6 (Φυτά), CPV 09112200-9 (Τύρφη), CPV 14212400-4 (Χώμα), CPV 

14523100-4 (Ορυκτά), CPV 14711000-8 (Σίδηρος), CPV 16160000-4 (Διάφορα είδη εξοπλισμού 

κηπουρικής), CPV 24410000-1 (Αζωτούχα λιπάσματα), CPV 24421000-1 (Ανόργανα φωσφορικά 

λιπάσματα), CPV 24440000-0 (Διάφορα λιπάσματα), CPV 24452000-7 (Εντομοκτόνα), CPV 

24454000-1 (Ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών), CPV 43812000-8 (Εξοπλισμός πριονίσματος), CPV 

44511000-5 (Εργαλεία χειρός) και CPV 44512300-5 (Σφυριά)  βάσει του Καταλόγου Κοινής 

Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). 

 

3. Εκτιμώμενη αξία  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ορίζεται μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δέκα τριών χιλιάδων 

τετρακοσίων πέντε ευρώ (13.405,00€). 

Η εν λόγω συνολική δαπάνη έχει δεσμευτεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού 

έτους 2022, σε βάρος του ΚΑΕ 4122. 

 

4. Κριτήριο ανάθεσης  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας, από οικονομικής άποψης, προσφοράς 

βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή. Προσφορές 

που θέτουν όρο αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές απορρίπτονται. Η προσφορά θα αφορά το 

σύνολο των απαιτούμενων προμηθειών. 

 

5. Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι έως 30/11/2022. 
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6. Δημοσιεύσεις 

H Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (www.promitheus.gov.gr) και 

θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aua.gr ) 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ  14-07-2022 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκληση στο Διαδικτυακό 

τόπο του Πανεπιστημίου  
14-07-2022 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 20-07-2022  

 

7. Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού 

  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

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

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

(άρθρο 2 ν. 4412/2016).  

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

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

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

ολόκληρον.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης, δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων 

που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ. 3 ν. 4412/2016). 

 

Στην εν λόγω διαδικασία δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 73 

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

 

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

αδικήματα:  

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

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

εγκλήματος και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

  Ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

 Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 

4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 

σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών 

συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 

δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.aua.gr/
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(υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 

390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103), 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 

την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 

της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 

187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 

103), 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139), στ) παιδική εργασία 

και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων), 

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

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

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

 α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

 β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

 γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

 δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

 

2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 

εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ή την εθνική νομοθεσία ή 
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β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, ή άλλου 

αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 

υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, 

εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

 

3. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης οποιονδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 

που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

 

β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α` 93), περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24, περί σύγκρουσης 

συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 

φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων, κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή 

την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης, 
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η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση, 

 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις 

της περιπτ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση και στις περιπτώσεις της περιπτ. 3 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

 

8. Τρόπος υποβολής των προσφορών 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους έχοντας ως θέμα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5854/12.07.2022 σε ενιαίο αρχείο PDF ηλεκτρονικά μέσω αποστολής 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση promithiesgpa@aua.gr έως 20-07-

2022. 

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, στην οποία να 

αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν 

και να δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, στην οποία θα αναφέρεται 

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

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της 

Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας, στην οποία να αναφέρεται 

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

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

υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία. 

Επισυνάπτεται Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:Γ’) 

 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  του προσφέροντος οικονομικού φορέα.  

 Την τεχνική προσφορά η οποία να είναι σύμφωνη με τα όσα προδιαγράφονται και απαιτούνται στην 

παρούσα πρόσκληση και θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον πίνακα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, συμπληρωμένο ευκρινώς και με τα είδη και τις ποσότητες που 

προσφέρονται.  

 Την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας πρόσκλησης.  

 

9. Ισχύς των προσφορών 

mailto:promithiesgpa@aua.gr
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής. 

 

10. Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

11. Συμπλήρωση–  Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν 

οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες 

ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 

ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) 

ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. 

 

12. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης 

Η προμήθεια των ειδών θα ξεκινήσει την επομένη ημέρα της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και θα 

ολοκληρωθεί έως 31/12/2022. H παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των 

Εργαστηρίων (Ανθοκομίας, Βελτίωσης Φυτών, Γεωργίας, Δενδροκομίας, Εντομολογίας-Ζωολογίας, 

Κηπευτικών Καλλιεργειών, Σηροτροφίας & Μελισσοκομίας, Φυτοπαθολογίας, Συστηματικής Βοτανικής) και 

της Δ/νσης Αξιοποίησης Αγροκτημάτων & Γεωργικών Εγκαταστάσεων του Γ.Π.Α. Οι παραδόσεις θα πρέπει 

να εκτελούνται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των ειδών για 

το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Η παραγγελία για κάθε τμηματική παράδοση ειδών θα γίνεται από τους 

αρμόδιους υπάλληλους του κάθε εργαστηρίου, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία η οποία αν ζητείται μπορεί 

να επιβεβαιώνεται και εγγράφως με fax ή επιστολή.  

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

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

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

των υλικών.  

'Όλα τα προσφερόμενα είδη ασφαλίζονται με φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, μέχρι της οριστικής 

παραλαβής τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον μία (1) ημέρα 

νωρίτερα για την ημερομηνία που προτίθεται να πραγματοποιήσει την παράδοση. 

 

13. Παραλαβή 

Η παραλαβή, θα γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής του Πανεπιστημίου, οι οποίες θα ελέγχουν 

την καταλληλόλητά τους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την αντιστοιχία τους με την προσφορά 

του αναδόχου και θα συντάσσουν σχετικό πρακτικό. 

Σε περίπτωση χρονικής καθυστέρησης της παράδοσης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ισχύουν οι ποινικές 

ρήτρες που προβλέπονται από τον Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

14. Κρατήσεις-Πληρωμή 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με χρηματικό ένταλμα που θα εκδίδεται στο όνομά του, 

βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (Τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογικής ενημερότητας,  

κ.λπ.), μετά την διαπίστωση εκτέλεσης της τμηματικής προμήθειας και σύνταξης των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής.  

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

Πανεπιστημίου ώστε να διευκρινίζονται λεπτομέρειες επί της διαδικασίας. 

Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4412/2016. 

Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Τραπεζικά τέλη ή τυχόν άλλες επιβαρύνσεις, 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πιο κάτω κρατήσεις: 

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., στις συμβάσεις άνω των χιλίων ευρώ  (1.000) ευρώ πλην 

Φ.Π.Α. επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4, παρ. 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 235 

του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄70).  

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 

υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και 

του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ 

Β΄ 3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 

σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού 

ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται 

στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 

1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017). 

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 

υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ 

Β΄969/22-3-2017).  

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43),  θα παρακρατηθεί φόρος 

εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται 

σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών). 

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

ανάδοχο. 

 Ο Φ.Π.A. βαρύνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

16. Λοιποί Όροι 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ. 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 

να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία 

υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

Η συμμετοχή στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της πρόκλησης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και 

των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 

Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, για την υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου.  

Τυχόν παράταση της διάρκειας της  σύμβασης  με τον ανάδοχο ή τροποποίηση των όρων της σύμβασης 

μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οιουδήποτε δικαιώματος ή 

υποχρέωσης που απορρέουν από αυτή, απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των 

συμβαλλόμενων. 

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

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

αμετάκλητα. 

 

17. Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2105294852-

35 (κα Κοσμά Δήμητρα, Τμήμα Προμηθειών) ή θα μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: promithies@aua.gr  

mailto:promithies@aua.gr
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Για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού 

και Ανάπτυξης 

 

 

Καθηγητής Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης 
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5854/12.07.2022 Πρόσκληση Υποβολής  Προσφορών 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 1:  

Α/Α ΕΙΔΗ M/M 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Τσαπάκι-Σκαλιστήρι Δίχαλο 

Καρδιά (500gr με Στυλιάρι 

Ξύλινο 1200x30mm 

Bellota M1-1200) τμχ 10 

 

ΝΑΙ 

 

2 

Τσουγκράνες 14 δοντιών 

(με Στυλιάρι Ξύλινο 

1200x30mm) τμχ 10 

 

ΝΑΙ 

 

3 

Οξύληκτο γεωλογικό 

σφυρί μήκους 33 cm, 

βάρους 900-1000g και 

θήκη τμχ 1 

 

ΝΑΙ 

 

4 Πριόνι χειρός   τμχ 30 ΝΑΙ  

5 

Λάστιχο ποτίσματος ¾ 

50μ. μ 2 

ΝΑΙ  

6 

Λάστιχο ποτίσματος ½ 

50μ. μ 3 

ΝΑΙ  

7 

Σωλήνας άρδευσης 6Atm 

Φ16-PE  μ 500 μ 

ΝΑΙ  

8 

Σωλήνας άρδευσης 6Atm 

Φ16- σταλακτιφόρος με 

ισαποχή 30 cm (ποσότητα 

500μ) μ 500 μ 

ΝΑΙ  

9 

Σωλήνας άρδευσης 6Atm 

Φ25 (ποσότητα 500μ) μ 500μ 

ΝΑΙ  

10 

Εκτοξευτήρας POP UP με 

ακροφύσια ρυθμιζόμενα 

15van  τμχ 35 

ΝΑΙ  

11 

Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες 

Hunter PGP  τμχ 30 

ΝΑΙ  

12 

Προγραμματιστής αυτομ. 

ποτίσματος 6 - στάσεων  τμχ 4 

ΝΑΙ  

13 Ηλεκτροβανα PGV1 τμχ 30 ΝΑΙ  

14 

Φρεάτιο 4 στάσεων με 

 καπάκι  τμχ 4 

ΝΑΙ  
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ΤΜΗΜΑ 2:  

Α/Α ΕΙΔΗ M/M 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Σύνθετα λιπάσματα: 

Floranid Συσκευασία σακιά 

25 lt  τμχ 3 

 

ΝΑΙ 

 

2 Fertiblue 12-12-17 25 λτ  τμχ 5 

 

ΝΑΙ 

 

3 

Ουρία με αναστολέα 

ουρεάσης 50 kgr  τμχ 4 

 

ΝΑΙ 

 

4 Αμμωνία 50kgr  τμχ 4 ΝΑΙ  

5 

Complesal  12-8-16-3Mg        

25kgr τμχ 5 

 

ΝΑΙ 

 

6 

Υδατοδιαλυτό Λίπασμα 20-

20-20  

(τεμάχιο 20 L) τμχ 1 

 

ΝΑΙ 

 

7 

Λίπασμα Comlesal Solub 

20-19-19 25kgr  τμχ 2 

ΝΑΙ  

8 

Ορμόνη ριζοβολίας 

(Rhizopon)100gr  τμχ 5 

ΝΑΙ  

9 

Τύρφη TS3 με διορθωμένο 

PH 200 LT τμχ 8 

ΝΑΙ  

10 Περλίτης 100 LT τμχ 10 ΝΑΙ  

11 

Φωσφορικό μονοκάλιο 

υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg τμχ 1 

ΝΑΙ  

12 

Θειικό μαγνήσιο 

υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg  τμχ 5 

ΝΑΙ  

13 

Θειικό κάλιο 

υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg  τμχ 1 

ΝΑΙ  

14 

Περλίτης (διογκωμένος)/ 

σακί 100LT τμχ 6 

ΝΑΙ  

15 

Χηλικός σίδηρος 6% 

λίπασμα σε σκόνη 

υδατοδιαλυτός 100 % 1kg  τμχ 5 

ΝΑΙ  

16 

Τύρφη ξανθιά, KLASMANN 

T.S.2, pΗ: 5,5-6,5 200LT  τμχ 7 

ΝΑΙ  

17 

Νιτρικό ασβέστιο 

υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg τμχ 3 

ΝΑΙ  

18 

Νιτρικό κάλιο 

υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg τμχ 3 

ΝΑΙ  

19 

Εντομοκτόνο Decis 2,5EC 

1lt, τμχ 3 

ΝΑΙ  

20 

Εντομοκτόνο Confidor 

500ml  τμχ 1 

ΝΑΙ  
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21 

Εντομοκτόνο Sharimida 

20SL 1.300ml  τμχ 4 

ΝΑΙ  

22 

Εντομοκτόνο Zirafin 76WG 

1.000gr τμχ 4 

ΝΑΙ  

23 

Εντομοκτόνο Vertimec 

1,8EC 100ml τμχ 4 

ΝΑΙ  

24 

Εντομοκτόνο Movento 

250ml τμχ 1 

ΝΑΙ  

25 

Εντομοκτόνο Karate Zeon 

10 CS  τμχ 4 

ΝΑΙ  

26 φυτόχωμα 70 lt   τμχ 70 ΝΑΙ  

27 Τύρφες  210 lt   τμχ 4 ΝΑΙ  

28 Τύρφες   300 lt                                                         τμχ 5 ΝΑΙ  

29 Φυτόχωμα 70 lit τμχ 39 ΝΑΙ  

30 

Φυτόχωμα: 70 litr Potgrond 

Klasmann τμχ 20 

ΝΑΙ  

31 Οργανικό κομπόστ 50Lt τμχ 10 ΝΑΙ  

32 

Εμπλουτισμένο φυτόχωμα 

για σπορεία (70 λίτρα) 

(Προδιαγραφές: Βασικά 

συστατικά: Μίγμα υψηλής 

αξίας Μαύρη Τύρφη - 

Συσκευασία 70 λίτρα 

Οργανική Ουσία:  90-95% 

του βάρους  

Υγρασία: 60-70% του 

βάρους 

Αγωγιμότητα: 40 mS /m 

(+/-25%) 

pH (H₂O) :5,5-6,5 

Πρόσθετη λίπανση (NPK 

FERTILIZER 14-10-18) : 

1,5kg/m³)   τμχ 14 

ΝΑΙ  
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ΤΜΗΜΑ 3: 

Α/Α ΕΙΔΗ M/M 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Οπωροφόρα δέντρα σε 

γλάστρα:  Λεμονιές  

τμχ 

 5 

ΝΑΙ  

2 

Οπωροφόρα δέντρα σε 

γλάστρα: Πορτοκαλιές τμχ 5 

ΝΑΙ  

3 

Σαράντα (40) Μυρτιές, σε 

γλάστρα 5λτ τμχ 40 

ΝΑΙ  

4 Αγγελικές, σε γλάστρα 5λτ τμχ 30 ΝΑΙ  

5  Σάλβιες, σε γλάστρα 5λτ τμχ 30 ΝΑΙ  

6 

Μαγνόλια δένδρο, 

περίμετρος κορμού 10-

15cm τμχ 1 

ΝΑΙ  

7 

Ακακία 

Κωνσταντινουπόλεως, 

δένδρο, περίμετρος 

κορμού  10-15cm τμχ 1 

ΝΑΙ  

8 

Ελιά, δένδρο, περίμετρος 

κορμού15-20cm τμχ 1 

ΝΑΙ  

 

ΤΜΗΜΑ 4: 

Α/Α ΕΙΔΗ M/M 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 Σιτάρι  κιλά 5 ΝΑΙ  

2 Κριθάρι κιλά 10 ΝΑΙ  

3 Βρώμη  κιλά 5 ΝΑΙ  

4 Σίκαλη κιλά 5 ΝΑΙ  

5 Βίκος  κιλά 5 ΝΑΙ  

6 Λαθούρι κιλά 5 ΝΑΙ  

7 Τριφύλλι κιλά 2 ΝΑΙ  

8 Κουκί κιλά 3 ΝΑΙ  

9 Ρεβύθι κιλά 5 ΝΑΙ  

10 Σινάπι 10κ. κιλά 10 ΝΑΙ  

11 Καλαμπόκι 5κ. κιλά 5 ΝΑΙ  

12 Φασόλι 5κ. κιλά 5 ΝΑΙ  

13 

Φυτά λαχανικών: 

Γλαστράκια διαφόρων 

λαχανοκομικών φυτών 

(ντομάτα, μελιτζάνα κ.α), 

ποσότητα τμχ 40 

 

ΝΑΙ 

 

14 

Σπόροι Λαχανικών σε 

φακελάκια (ντομάτα, 

μελιτζάνα. Κα) τμχ 20 

 

ΝΑΙ 
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15 

Σπόροι oσπρίων σε 

φακελάκια (ρεβύθια, 

λαΘουρι, φακες κ.α)  τμχ 30 

 

ΝΑΙ 

 

16 

Σπόροι Δροσουλίτες ice 

plant 25 gr τμχ 5 

ΝΑΙ  

17 

Σπόροι Σταμναγκάθι/Ραδίκι 

150 gr τμχ 3 

ΝΑΙ  

18 

Σπόροι 

Βαλεριάνα Valerianella 

locusta 40 gr τμχ 4 

ΝΑΙ  

19 Σπόροι τομάτας 5 gr τμχ 2 ΝΑΙ  

20 Σπόροι πιπεριάς 5 gr τμχ 2 ΝΑΙ  

21 Σπόροι μελιτζάνας 5 gr τμχ 2 ΝΑΙ  

22 Σπόροι κολοκυθιού 3 gr τμχ 2 ΝΑΙ  

23 

20 Φυτά λαχανικών /δίσκο 

σποράς  τμχ 17 

 

ΝΑΙ 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 5: 

Α/Α ΕΙΔΗ M/M 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

 

ΑΠΑΙΤΗ

ΣΗ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Γλαστράκια 7x7x8 εκ 

(Συσκευασία των 4500 

τεμαχίων) 

(Προδιαγραφές: Γλάστρα 

μαύρη μαλακή τετράγωνη  

Διαστάσεις 7x7x8 εκ 

Χωρητικότητα: 0,23Λίτρα τμχ 1 

ΝΑΙ  
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5854/12.07.2022 Πρόσκληση Υποβολής  Προσφορών 

 

ΠAPAPTHMA Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

TMHMA 1: 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
Ενδεικτική 

τιμή 
M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. (--%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

1 

Τσαπάκι-Σκαλιστήρι Δίχαλο Καρδιά (500gr 

με Στυλιάρι Ξύλινο 1200x30mm Bellota 

M1-1200) 

 

τμχ 10 

    

2 
Τσουγκράνες 14 δοντιών (με Στυλιάρι 

Ξύλινο 1200x30mm) 
 

τμχ 10 

    

3 
Οξύληκτο γεωλογικό σφυρί μήκους 33 

cm, βάρους 900-1000g και θήκη 
 

τμχ 1 

    

4 Πριόνι χειρός    τμχ 30 
    

5 Λάστιχο ποτίσματος ¾ 50μ.  μ 2 
    

6 Λάστιχο ποτίσματος ½ 50μ.  μ 3 
    

7 Σωλήνας άρδευσης 6Atm Φ16-PE  μ 500 μ 
    

8 

Σωλήνας άρδευσης 6Atm Φ16- 

σταλακτιφόρος με ισαποχή 30 cm 

(ποσότητα 500μ) 

 

μ 500 μ 

    

9 
Σωλήνας άρδευσης 6Atm Φ25 (ποσότητα 

500μ) 
 

μ 500μ 

    

10 
Εκτοξευτήρας POP UP με ακροφύσια 

ρυθμιζόμενα 15van 
 

τμχ 35 

    

11 Γραναζωτοί Εκτοξευτήρες Hunter PGP  τμχ 30 
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12 
Προγραμματιστής αυτομ. ποτίσματος 6 - 

στάσεων  
 

τμχ 4 

    

13 Ηλεκτροβανα PGV1  τμχ 30 
    

14 
Φρεάτιο 4 στάσεων με 

καπάκι 
 

τμχ 4 

    

 

 

 

TMHMA 2: 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
Ενδεικτική 

τιμή 
M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. (--
%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α 

1 
Σύνθετα λιπάσματα: Floranid 
Συσκευασία σακιά 25 lt  

 τμχ 3 
    

2 Fertiblue 12-12-17 25 λτ   τμχ 5 
    

3 Ουρία με αναστολέα ουρεάσης 50 kgr   τμχ 4 
    

4 Αμμωνία 50kgr   τμχ 4 
    

5 Complesal  12-8-16-3Mg        25kgr  τμχ 5 
    

6 

Υδατοδιαλυτό Λίπασμα 20-20-20  

(τεμάχιο 20 L) 
 

 
τμχ 1 

    

7 
Λίπασμα Comlesal Solub 20-19-19 

25kgr  
 τμχ 2 

    

8 
Ορμόνη ριζοβολίας (Rhizopon)100gr  

 
 τμχ 5 

    

9 
Τύρφη TS3 με διορθωμένο PH 200 
LT 

 τμχ 8 
    





 19 

10 Περλίτης 100 LT  τμχ 10 
    

11 
Φωσφορικό μονοκάλιο υδατοδιαλυτό 
100 % λίπασμα 25kg 

 τμχ 1 
    

12 
Θειικό μαγνήσιο υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg  
 τμχ 5 

    

13 

Θειικό κάλιο 

υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg  

 
τμχ 1 

    

14 Περλίτης (διογκωμένος)/ σακί 100LT  τμχ 6 
    

15 
Χηλικός σίδηρος 6% λίπασμα σε 

σκόνη υδατοδιαλυτός 100 % 1kg  
 τμχ 5 

    

16 
Τύρφη ξανθιά, KLASMANN T.S.2, pΗ: 
5,5-6,5 200LT  

 τμχ 7 
    

17 
Νιτρικό ασβέστιο υδατοδιαλυτό 100 

% λίπασμα 25kg 
 τμχ 3 

    

18 

Νιτρικό κάλιο 

υδατοδιαλυτό 100 % 

λίπασμα 25kg 

 
τμχ 3 

    

19 Εντομοκτόνο Decis 2,5EC 1lt,  τμχ 3 
    

20 Εντομοκτόνο Confidor 500ml   τμχ 1 
    

21 
Εντομοκτόνο Sharimida 20SL 

1.300ml  
 τμχ 4 

    

22 Εντομοκτόνο Zirafin 76WG 1.000gr  τμχ 4 
    

23 Εντομοκτόνο Vertimec 1,8EC 100ml  τμχ 4 
    

24 Εντομοκτόνο Movento 250ml  τμχ 1 
    

25 Εντομοκτόνο Karate Zeon 10 CS   τμχ 4 
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26 φυτόχωμα 70 lt    τμχ 70 
    

27 Τύρφες  210 lt    τμχ 4 
    

28 Τύρφες   300 lt                                                          τμχ 5 
    

29 Φυτόχωμα 70 lit  τμχ 39 
    

30 
Φυτόχωμα: 70 litr Potgrond 
Klasmann 

 τμχ 20 
    

31 Οργανικό κομπόστ 50Lt  τμχ 10 
    

32 

Εμπλουτισμένο φυτόχωμα για 

σπορεία (70 λίτρα) (Προδιαγραφές: 
Βασικά συστατικά: Μίγμα υψηλής 

αξίας Μαύρη Τύρφη - Συσκευασία 70 
λίτρα 

Οργανική Ουσία:  90-95% του 

βάρους  
Υγρασία: 60-70% του βάρους 

Αγωγιμότητα: 40 mS /m (+/-25%) 
pH (H₂O) :5,5-6,5 

Πρόσθετη λίπανση (NPK FERTILIZER 

14-10-18) : 1,5kg/m³)   

 

τμχ 14 

    

 

 

TMHMA 3: 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
Ενδεικτική 

τιμή 
M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. (--%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

1 
Οπωροφόρα δέντρα σε γλάστρα:  

Λεμονιές  
 

τμχ 

 5 
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2 
Οπωροφόρα δέντρα σε γλάστρα: 

Πορτοκαλιές 
 

τμχ 5 

    

3 
Σαράντα (40) Μυρτιές, σε γλάστρα 

5λτ 
 

τμχ 40 

    

4 Αγγελικές, σε γλάστρα 5λτ  τμχ 30 
    

5  Σάλβιες, σε γλάστρα 5λτ  τμχ 30 
    

6 
Μαγνόλια δένδρο, περίμετρος κορμού 

10-15cm 
 

τμχ 1 

    

7 
Ακακία Κωνσταντινουπόλεως, 

δένδρο, περίμετρος κορμού  10-15cm 
 

τμχ 1 

    

8 
Ελιά, δένδρο, περίμετρος κορμού15-

20cm 
 

τμχ 1 

    

 

 

TMHMA 4: 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
Ενδεικτική 

τιμή 
M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. (--%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ Φ.Π.Α 

1 Σιτάρι   κιλά 5 
    

2 Κριθάρι  κιλά 10 
    

3 Βρώμη   κιλά 5 
    

4 Σίκαλη  κιλά 5 
    

5 Βίκος   κιλά 5 
    

6 Λαθούρι  κιλά 5 
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7 Τριφύλλι  κιλά 2 
    

8 Κουκί  κιλά 3 
    

9 Ρεβύθι  κιλά 5 
    

10 Σινάπι 10κ.  κιλά 10 
    

11 Καλαμπόκι 5κ.  κιλά 5 
    

12 Φασόλι 5κ.  κιλά 5 
    

13 

Φυτά λαχανικών: Γλαστράκια 

διαφόρων λαχανοκομικών φυτών 

(ντομάτα, μελιτζάνα κ.α), ποσότητα 

 

τμχ 40 

    

14 
Σπόροι Λαχανικών σε φακελάκια 

(ντομάτα, μελιτζάνα. Κα) 
 

τμχ 20 

    

15 
Σπόροι oσπρίων σε φακελάκια 

(ρεβύθια, λαΘουρι, φακες κ.α)  
 

τμχ 30 

    

16 
Σπόροι Δροσουλίτες ice plant 25 gr  τμχ 5 

    

17 
Σπόροι Σταμναγκάθι/Ραδίκι 150 gr  τμχ 3 

    

18 

Σπόροι Βαλεριάνα Valerianella locusta 

40 gr 
 

τμχ 4 

    

19 Σπόροι τομάτας 5 gr  τμχ 2 
    

20 
Σπόροι πιπεριάς 5 gr  τμχ 2 

    

21 Σπόροι μελιτζάνας 5 gr  τμχ 2 
    

22 Σπόροι κολοκυθιού 3 gr  τμχ 2 
    

23 20 Φυτά λαχανικών /δίσκο σποράς   τμχ 17 
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TMHMA 5: 

Α/Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙΔΟΥΣ 
Ενδεικτική 

τιμή 
M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. (--%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

1 

Γλαστράκια 7x7x8 εκ (Συσκευασία 

των 4500 τεμαχίων) 

(Προδιαγραφές: Γλάστρα μαύρη 

μαλακή τετράγωνη  

Διαστάσεις 7x7x8 εκ 

Χωρητικότητα: 0,23Λίτρα 
 

 τμχ 1 

    

 

  

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 

 

Ημερομηνία: 
 
Σφραγίδα εταιρείας – υπογραφή 
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Ανήκει στην υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5854/12.07.2022 Πρόσκληση Υποβολής  Προσφορών 

                                                
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

            ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας………………………………………..δηλώνω ότι :   

- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.   

- Αποδεχόμεθα ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ. αριθμ. πρωτ. 5854/12.07.2022 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.   

- Εφόσον ο διαγωνισμός κατακυρωθεί στην εταιρεία μας, οφείλουμε, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσουμε τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά  

- Η εταιρεία …………………………………..δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο 

ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 

                                                                                                                                                                                                 Ημερομηνία:      … /…/ 20…  

  

Ο – Η Δηλών  

(Υπογραφή)  

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  

(2) Αναγράφεται ολογράφως.   

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  

 

Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   




