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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΛΑΘΔΖ ΦΡΟΛΣΗΓΑ ΣΩΛ ΔΘΣΡΔΦΟΚΔΛΩΛ ΕΩΩΛ ΣΟΤ 

ΗΛΣΗΣΟΤΣΟΤ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΑΓΡΟΣΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ –ΣΚ. ΓΑΙΑΘΣΟ Δ         
    ΑΛΑΓΟΥΟ  CPV-77500000-5 – CPV- 77100000-1  

ΑΠΟ 01-04-2020 ΔΩ 31-12-2020 
 

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ:  5.645,16€ ΠΙΔΟΛ  Φ.Π.Α. 
ΘΡΗΣΖΡΗΟ ΘΑΣΑΘΤΡΩΖ: ΥΑΚΖΙΟΣΔΡΖ ΣΗΚΖ 

 
Έρνληαο ππφςηλ: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 ¨Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη 

Οξγαληζκνί (Γ.Δ.Κ.Ο.) (ΦΔΚ 314Α'), φπσο ην άξζξν απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 ¨Σξνπνπνίεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο 
λνκνζεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ-Ρπζκίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνζηνλνκηθή 
εμπγίαλζε-Θέκαηα αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηζκνχ θαη 
Σνπξηζκνχ θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΦΔΚ A 180/Α΄/22.8.2011). 

2. Σελ αξηζκ. 188763/10.10.2011 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, κε ηελ νπνία θαηά ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ 
αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπζηάζεθε ν «ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – 
ΓΗΜΗΣΡΑ» (ΔΛ.Γ.Ο.-ΓΗΜΗΣΡΑ) πνπ επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζην νπνίν ζπγρσλεχζεθαλ ηα κέρξη ηφηε απηνηειψο 
ιεηηνπξγνχληα Ν.Π.Ι.Γ., (α) ην Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.), 
(β) ν Οξγαληζκφο Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη 
Απαζρφιεζεο (Ο.Γ.Δ.Δ.Κ.Α.)-«ΓΗΜΗΣΡΑ», (γ) ν Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο θαη 
Δπίβιεςεο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.) θαη (δ) ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 
Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο (ΔΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΔΚ 2284 Β΄/13.10.2011), ζην εμήο ΚΤΑ, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΚ 
Β΄2889/27.10.2014), 9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΚ Β΄2537/25.11.2015) θαη 
1437/69301/15.05.2018 (ΦΔΚ Β΄1770/18.05.2018) φκνηεο. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1845/89 (ΦΔΚ 102, Α΄ 26 Απξηιίνπ 1989), φπσο έρνπλ  
ηξνπνπνηεζεί  θαη ηζρχνπλ. 

4. Tηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Αλάιεςεο θαη Τινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ θαη 
αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηνπ ΔΘΙΑΓE (ΚΑΝΔΡΔ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

Ηωάλληλα,   30 -03- 2020 
    

Αξ. Πξωη.:   1181 /18603 
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5. Σελ απφθαζε ηεο 70εο/18-01-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ 
ΘΔΜΑ 20 πνπ αθνξά ζηε «Πξνζσξηλή αλάζεζε θαζεθφλησλ Πξντζηακέλνπ ηνπ 
Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ θαη εμνπζηνδφηεζή  ηνπ γηα ηελ 
θίλεζε ινγαξηαζκψλ  ηνπ Ιλζηηηνχηνπ». 

6.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 
2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν.4441/2016 (ΦΔΚ 
227/Α/06-12-2016) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 (παξάγξ. 1, 
εδάθην 31), 118 & 328, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε 
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ 
θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 
δηαηάμεηο». 

8. Σνλ Καλνληζκφ 2195/2002 «πεξί θαζηέξσζεο ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο 
δεκφζηεο πκβάζεηο (CPV), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 
213/2008 ηεο Δπηηξνπήο. 

 9.Σελ απφθαζε ηεο 72εο/17-03-2016 πλεδξίαζεο ηνπ Γ ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ     
    ΘΔΜΑ 4εεδ «Σξνπνπνίεζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Γ.. ηεο 41εο/07-07-2014, Θέκα  
    6, ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο έξγσλ απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ  
     ηδίνπο πφξνπο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ (Απηνρξεκαηνδνηνχκελα Έξγα)». 
10. Σελ αξηζκ. 42 απφθαζε ηεο 141εο/ 02-07-2019 (ΑΓΑ 6Φ2ΟΟΞ3Μ-ΥΓ7) 

πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε 
απνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2018 θαη ηελ έγθξηζε ηερληθνχ δειηίνπ γηα ην 2019 ηνπ 
απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη 
ηνπ αγξνθηήκαηνο ηνπ πξψελ ΓΔ Ισαλλίλσλ». 

11. Σελ απφθαζε ηεο 118εο/27-07-2018 πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ 
αξ. ζέκαηνο 09 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζε ζηειέρε ηνπ Οξγαληζκνχ». 

12. Σελ κε αξ. 4086/64290/19-12-2019 (ΑΓΑ:ΦΛΥ8ΟΞ3Μ-ΡΗΓ) απφθαζε ηεο 
Γηεπζχληξηαο ηνπ ΙΣΑΠ-Σκήκα  Γάιαθηνο  νξηζκνχ επηηξνπήο  αμηνιφγεζεο 
πξνζθνξψλ θαη παξαιαβψλ γηα ην έηνο 2020. 

13. Σελ αξ. 4ε απφθαζε ηεο 1εο /15-01-2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γ κε ζέκα: 
Καηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ  

14. Σελ  κε αξ. πξση.: 8119/20-02-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ην 
έηνο 2020 ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ ΑΓΑ:9ΞΞΚΟΞ3Μ-2ΚΝ θαη ΑΓΑΜ: 
20REQ006348358 A.A 1316 

15. Σελ κε αξ. πξση.: 15692/13-03-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ην 
έηνο 2020  ηνπ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ ΑΓΑ: 6ΓΦΓΟΞ3Μ-ΣΝ0 θαη ΑΓΑΜ: 
20REQ006491383 A.A 1750 

 
ΠΡΟΘΑΙΔΗ 

 
γηα ηελ   αλάζεζε εξγαζηψλ θξνληίδαο ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ (ηάηζκα, αξκεγή, 
θαζαξηζκφο ακειθηεξίσλ, απνθνκηδή θνπξηάο, εμσλπρηζκφο, απνθεξαηψζεηο, κεηαθνξά 
δσνηξνθψλ, θξνληίδα λενγέλλεησλ, θαζαξηζκφ ζηάβινπ θαη θνπή ρφξησλ) ηνπ ΙΣΑΠ-
Σκ. Γάιαθηνο  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01-04-2020 έσο 31-12-2020 ζχκθσλα κε 
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 5.645,16  €  κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
Οη δαπάλεο ηνπ έξγνπ ζα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ απηνρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ 
ηνπ ΙΣΑΠ-ΣΜ. Γάιαθηνο  κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηνπ 
αγξνθηήκαηνο ηνπ πξψελ ΓΔ Ισαλλίλσλ»,  ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο κνλάδαο.  

ΑΔΑ: 6ΖΕ8ΟΞ3Μ-ΙΛΛ
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Πξνζεζκία Τπνβνιήο Πξνζθνξάο 

Η πξνζθνξά γίλεηαη δεθηή ζε θιεηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
ΙΣΑΠ-Σκήκα  Γάιαθηνο, ζηελ νδφ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 3, Σ.Κ. 45500 ζηνλ Καηζηθά 
Ισαλλίλσλ, έσο ηηο 08/04/2020  θαη ψξα 11:00 κε ηελ έλδεημε:  
 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΛ ΑΛΑΘΔΖ ΦΡΟΛΣΗΓΑ ΣΩΛ ΔΘΣΡΔΦΟΚΔΛΩΛ ΕΩΩΛ 
ΣΟΤ ΗΛΣΗΣΟΤΣΟΤ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΑΓΡΟΣΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ –ΣΚ. ΓΑΙΑΘΣΟ 

Δ ΑΛΑΓΟΥΟ  ΑΠΟ 01-04-2020 ΔΩ 31-12-2020 
  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  έρνπλ φια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά.  
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη.  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 Η παξνχζα «Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ππνβνιήο πξνζθνξάο» ζα 
αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ΙΣΑΠ-Σκ. Γάιαθηνο   θαη  ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ νξγαληζκνχ (www.elgo.gr). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη 
κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ΙΣΑΠ – Σκήκα Γάιαθηνο  ζηα ηειέθσλα: 26510 94780, 
φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  
 
 
 
  ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 
 
Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη  κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν.  Μέζα ζηoλ 
θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη: 
 
 Kιεηζηόο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΓIΘΑIΟΙΟΓΖΣIΘΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ, ζηoλ 
oπoίo ζα εζσθιείoληαη : 
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) πνπ 
ππνβάιιεηαη απφ ην άηνκν πνπ εθπξνζσπεί λφκηκα ην θνξέα πνπ ππνβάιιεη ηελ 
πξνζθνξά ζηελ νπνία: 

 Να αλαθέξεηαη φηη ν δειψλ ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά 
 Να είλαη ελππφγξαθε θαη λα θέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζθξαγίδα επ’ απηήο.  
 ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή φηη δε ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη απνθιεηζκνί 
ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 κε ηνπ άξζξν 73 ηνπ Ν 4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα 
αδηθήκαηα :  

 
Λφγνη απνθιεηζκνχ Α:  
Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο ζην άξζξν 73 παξ. 1 λ. 4412 
νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:  

1.  ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε  
2.  δσξνδνθία ,  
3.  απάηε  
4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  
5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 
6.  παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

ΑΔΑ: 6ΖΕ8ΟΞ3Μ-ΙΛΛ
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Λφγνη απνθιεηζκνχ Β:  

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

 

Λφγνη απνθιεηζκνχ Γ: 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, 
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα  

 

Λφγνη απνθιεηζκνχ Γ: 

Γελ έρεη ππνβιεζεί πξφζηηκν ζηελ εηαηξεία απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 
ζψκαηνο επηζεψξεζεο εξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

 

  Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία.  

 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη δελ ηεινχλ 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ 
πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία.  

  Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη:  

- Η επηρείξεζε ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο  

- Όηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.  

- Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή 
ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ.  

 Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν 2190/1920, φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, (ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ( ή ππφ άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο).  

  Να δειψλεηαη φηη δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο.  

 Να δειψλεηαη φηη δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ.  

 Να δειψλεηαη φηη είλαη ζπλεπείο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα.  

 Να δειψλεηαη φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαη φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

 Να δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ θη έρνπλ ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε απηψλ.  

 Να δειψλεηαη φηη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο Τπεξεζίαο.  

 Να δειψλεηαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα αλαβνιή ή αθχξσζε ή καηαίσζε ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ.  
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 Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία, γηα ηελ 
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ.2 & 3 ηνπ άξζξνπ 
6 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ίδηνπ Π.Γ.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ Τπεχζπλε δήισζε, ππνγξάθεηαη 
απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ, θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 
Γ.. ή ηνλ Γ/ληα χκβνπιν, ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ.  
 

 Να δειψλεηαη φηη:  
- Απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξνζθιεζεο. 
-   Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή  
- Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 
-  πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά. 

Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, πνηληθφ κεηξψν ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 
Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο 
ζ’ απηφ, θαζψο θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη 
λα είλαη ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ηεο αλάζεζεο, πνπ ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ έσο έμη 
(6) κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 

Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ΦΔΚ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο 
ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή 
απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ 
ηνπ (γηα Ο.Δ. θαη Δ.Δ.). Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ζα θαηαζέζνπλ έλαξμε επηηεδεχκαηνο 
απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο. Σα παξαπάλσ 
ζηνηρεία θαη έγγξαθα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 
ζπκκεηέρνληα θαη απφ απηά λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 
Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο 
ην ζπκκεηέρνληα θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη 
επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηνπ ζπκκεηέρνληα. 

 

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, δελ απαηηείηαη.  
Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή καδί κε ηελ πξνζθνξά ηωλ αλωηέξω 
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ ζπκκεηέρνληα.  
Όιεο νη αλσηέξσ δειψζεηο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζε κηα δήισζε.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζύκθωλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Λ. 4250/2014, «ε ππεύζπλε 
δήιωζε ζα θέξεη εκεξνκελία εληόο ηωλ ηειεπηαίωλ ηξηάληα εκεξνινγηαθώλ 
εκεξώλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ θαη 
δελ απαηηείηαη βεβαίωζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο από αξκόδηα 
δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΠ».  

 
Θιεηζηόο ππνθάθεινο κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηoλ oπoίo ζα 
ηνπνζεηεζνχλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (φπσο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 
Α’). ηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
ππνβάιινληαη ζην θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.  

 
Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επη πνηλή απνξξίςεσο, ζε 
ρωξηζηό θάθειν επίζεο κέζα ζηoλ θπξίωο θάθειν κε ηελ έλδεημε 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 
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ΣΗΚΔ : Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίλoληαη ζε επξώ θαη  ζα αλαγξάθνληαη απαξαίηεηα ζηελ 
νηθνλνκηθή πξoζθoξά αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο. 
Ζ ηηκή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ πξνζθέξνληα. 
Απνθιείεηαη αλαζεώξεζε ηεο ηηκήο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αμίωζε ηνπ 
πξνζθέξνληα, πέξαλ ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζα πεξηιακβάλεη ηηο 
κηθηέο απνδνρέο εξγαδνκέλωλ (κε εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΘΑ), θόζηνο 
Γώξωλ, Δπηδόκαηνο Αδείαο εξγαδνκέλωλ, Θόζηνο αλαπιήξωζεο αδείαο 
εξγαδνκέλωλ (κηθηέο απνδνρέο θαη ΗΘΑ), δηνηθεηηθό θόζηνο, θαη εξγνιαβηθό 
θέξδνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.  
Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: Οη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε άιιε 
επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ.  
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ 
ηελ εκέξα θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. Πξνζθνξά πoπ νξίδεη ρξφλν ηζρχoο κηθξφηεξν 
ηoπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
Ο Διιεληθφο Γεσξγηθφο Οξγαληζκφο (ΔΛ.Γ.Ο.) ΓΗΜΗΣΡΑ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 
δηαθφςεη ηε ζχκβαζε νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο θακία 
απνδεκίσζε πξνο ηνλ αλάδνρν.  
Παξαδεθηέο είλαη πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ κφλν ζην ζχλνιν θαη φρη ζε κέξνο ηεο 
πξνθεξπρζείζαο ππεξεζίαο. 
 
H θαηαθύξωζε  ζα γίvεη κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή. 
 
Ο αλάδνρνο,  ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
 
 
 
 ΠΙΖΡΩΚΖ - ΘΡΑΣΖΔΗ  
Η πιεξσκή ζα γίλεηαη, βάζεη πξσηφηππσλ ηηκνινγίσλ πνπ ζα εθδίδνληαη θαη ζα 
ππνβάιινληαη ζηα αθφινπζα ζηνηρεία:  
ΔΠΧΝΤΜΙΑ : ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΓΔΧΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - «ΓΗΜΗΣΡΑ»  
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: Ν.Π.Ι.Γ ΔΡΔΤΝΑ-ΚΑΣΑΡΣΙΗ-ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ- ΔΛΔΓΥΟ  
ΑΦΜ : 997604027  
Γ ΟΤ : ΓΑΛΑΣΙΟΤ  
Γ/ΝΗ: Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ-Σκήκα Γάιαθηνο Δζληθήο 
Αληηζηάζεσο 3, Καηζηθάο Ισάλληλα ΣΚ 452 21).  

 
ηνλ αλάδνρν ζα θαηαβάιιεηαη ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα είηε ηκεκαηηθά, είηε κεηά 
ηελ πεξάησζε ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ βεβαίσζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
κε ηελ ηαπηφρξνλε έθδνζε ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ.  
Καηά ηελ πιεξσκή ν εξγνιάβνο ζα πξνζθνκίζεη Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο (ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ην πιεξσηέν πνζφ ππεξβαίλεη ηα 1.500,00 €) θαη Αζθαιηζηηθήο 
ελεκεξφηεηαο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πιεξσηέν πνζφ ππεξβαίλεη ηα 3.000,00 €), 
θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ην νπνίν ηπρφλ δεηεζεί απφ 
ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Διιεληθνχ Γεσξγηθνχ Οξγαληζκνχ (ΔΛ.Γ.Ο) ΓΗΜΗΣΡΑ.  
Δπίζεο ζηνλ εξγνιάβν πνπ ζα αλαδεηρζεί επηβάιιεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ, κε 
ζπληειεζηή 8% γηα πιεξσηέα πνζά άλσ ησλ 150,00 € θαζψο θαη θξάηεζε 0,07% επί 
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ  επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 
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3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%,  Τπέξ  Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 
(ΑΔΠΠ) 0,06% ε νπνία  επηβαξχλεηαη κε ραξηφζεκν 3% θαη ΟΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 
Σα αλσηέξσ πνζά παξαθξαηνχληαη θαη απνδίδνληαη ζην δεκφζην. 
 
                                                 ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α΄ 

ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ – ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

 ΑΡΘΡΟ 1 :  ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΑΛΑΘΔΖ 
Αληηθείκελν είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ θξνληίδαο ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ ηνπ 
(ΔΛΓ.Ο - «ΓΗΜΗΣΡΑ» Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ-Σκήκα Γάιαθηνο 
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 3, Καηζηθάο Ισάλληλα ΣΚ 452 21).   

  
 ΑΡΘΡΟ 2 :  ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 
ΓΔΛΗΘΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ 

 
1. Ο αλάδνρνο πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέζεη ζην Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Αγξνηηθψλ 
Πξντφλησλ-Σκήκα Γάιαθηνο Δζληθήο Αληηζηάζεσο 3, Καηζηθάο Ισάλληλα ΣΚ 452 21)   

 δπν (2) άηνκα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θπξίσο αββαηνθχξηαθα, αξγίεο θαη ζηηο 
θαλνληθέο άδεηεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε  θξνληίδα ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ 
(ηάηζκα, αξκεγή, θαζαξηζκφο ακειθηεξίσλ, απνθνκηδή θνπξηάο, εμσλπρηζκφο, 
απνθεξαηψζεηο, κεηαθνξά δσνηξνθψλ, θξνληίδα λενγέλλεησλ, θνπή ρφξηνπ θαη 
κεηαθνξά ζηηο απνζήθεο, θαζαξηζκφ ζηάβινπ θαη κεηαθνξά ηεο βηνκάδαο ζηνπο 
αγξνχο).   

2. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπο εξγαδφκελνπο γηα έμη ψξεο θαη ηξηάληα 
ιεπηά , είηε ζηελ πξσηλή είηε ζηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα. 

3. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέζεη πξνζσπηθφ γηα θνπή ρφξηνπ κε εηδηθή άδεηα 
ρεηξηζκνχ γεσξγηθψλ  κεραλεκάησλ. 

4. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 
δειαδή, θαηαβνιή ησλ λνκίκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί 
λα είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε 
Δξγαζίαο (ΔΓΔ), ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο 
θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. Οξγαληζκφο δελ ζα επηηξέπεη ζε θαλέλα 
εξγαδφκελν ηνπ αλαδφρνπ λα εξγάδεηαη αλ δελ ππνδεηθλχεηαη αζθαιηζκέλνο, 
ππνρξεσκέλνπ ηνπ εξγνιάβνπ λα πξνζθνκίδεη ηα ζρεηηθά επίζεκα έγγξαθα. ε 
πεξίπησζε δε, πνπ δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε 
ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν εηαηξεία. 
5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο 
δεκηάο ή βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΙΣΑΠ-
ΣΜ. Γάιαθηνο  ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ’ φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ 
ππαιιήισλ ηνπ ίδηνπ εξγνιάβνπ ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 
6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ θαλνληθή θαηαβνιή ησλ εκεξνκηζζίσλ ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ. Ο Οξγαληζκφο έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ έγθαηξε θαη θαλνληθή (πιήξε) 
εμφθιεζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηνπ αλαδφρνπ ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, σο θαη ηνπ Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ. ε 
πεξίπησζε πνπ δελ ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο ν Οξγαληζκφο έρεη 
ην δηθαίσκα λα κελ εμνθιήζεη ηνλ Δξγνιάβν ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ην δηθαίσκα 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.  
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7. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ εηδηθεπκέλν, πγηέο θαη 
άξηζην ζηελ εξγαζία ηνπ θαη ρσξίο λα ην βαξχλεη πνηληθφ αδίθεκα, άςνγν απφ πιεπξάο 
ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζε ηξίηνπο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΙΣΑΠ-ΣΜ. Γάιαθηνο, 
δηαθνξεηηθά ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπ. Ο Δξγνιάβνο 
δχλαηαη λα επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ ζα 
εθηειείηαη ε εξγαζία απηή ιακβάλνληαο ππφςε θάζε δπζρέξεηα, ε νπνία ζα κπνξνχζε 
ελδερνκέλσο λα παξνπζηαζηεί θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηνλ 
Διιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφο (ΔΛ.Γ.Ο.) – «ΓΗΜΗΣΡΑ» θαη λα αλαιάβεη ηνλ 
ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν απηήο ηεο δπζρέξεηαο ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη 
νπνηαδήπνηε ηπρφλ επηβάξπλζή ηνπ.  

8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιίν παξνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεί 
γηα ηελ θξνληίδα ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ ηνπ ΙΣΑΠ-ΣΜ. Γάιαθηνο . Ο Οξγαληζκφο έρεη 
ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα ην δεηήζεη  θαη λα ειέγμεη αλ ην πξνζσπηθφ πνπ 
αλαθέξεηαη ζ’ απηφ βξίζθεηαη εληφο ηνπ  ΙΣΑΠ-ΣΜ. Γάιαθηνο . 
9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ε 
πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζε απηφλ απφ ηελ 
Γηεχζπλζε ηνπ ΙΣΑΠ-ΣΜ. Γάιαθηνο θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο έξγνπ. Δάλ ν εξγνιάβνο 
δελ θξνληίδεη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή 
παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο, δηαηεξείηαη ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.  
10. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
πξνζσπηθφ φηη νπδεκία εμάξηεζε ή εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ Οξγαληζκφ θαη θαηά 
ζπλέπεηα αηηήκαηα ή δηθαηψκαηα απφ ηελ εξγαζηαθή ζρέζε δελ πξνβάιινληαη θαηά ηνπ 
Οξγαληζκνχ, αιιά θαηά ηνπ εξγνδφηνπ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ. 
11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη  λα έρεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΙΣΑΠ-ΣΜ. Γάιαθηνο γηα 
ην πξνζσπηθφ πνπ ζα πξφθεηηαη λα απαζρνιήζεη. 
12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη είλαη απνθιεηζηηθφο θαη κφλνο ππεχζπλνο πνηληθά θαη αζηηθά γηα 
θάζε αηχρεκα πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ. Ο Οξγαληζκφο δελ έρεη θακία 
αζηηθή επζχλε γηα θάζε αμίσζε εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε ππαιιήινπ ηνπ Δξγνιάβνπ θαη 
ε ππνρξέσζή ηνπ, εμαληιείηαη πιήξσο κε ηελ θαηαβνιή ηεο θάζε κήλα ακνηβήο ηνπ 
εξγνιάβνπ. 
ε πεξίπηωζε παξαβηάζεωο ηωλ αλωηέξω ν εξγνιάβνο κπνξεί λα θεξπρζεί 
έθπηωηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίωκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ 
απηήλ κε απόθαζε ηνπ Γ. ηνπ Οξγαληζκνύ. 

 
ΠΙΑΛΟ ΔΡΓΑΗΩΛ - ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΑΠΑΥΟΙΟΤΚΔΛΩΛ  
(Όπσο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά) 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 

Α)   Πξωηλή βάξδηα  
- Αξκεγή δψσλ: 6:30 έσο 8:00  
- Σάηζκα δψσλ: 8:00 έσο 10:00  
-Λνηπέο εξγαζίεο (απνθεξαηψζεηο, κεηαθνξά δσνηξνθψλ, εμνλπρηζκφο, θξνληίδα 
λενγέλεησλ): 10:00 έσο 13:00 
 Β)   Βξαδηλή βάξδηα : 
- Σάηζκα δψσλ: 14:30 έσο 15:30  
-Λνηπέο εξγαζίεο (απνθεξαηψζεηο, κεηαθνξά δσνηξνθψλ, εμνλπρηζκφο, θξνληίδα 
λενγέλλεησλ): 15:30 έσο 18:30 
- Αξκεγή δψσλ: 18:30 έσο 20:30 
Κνπή ρφξηνπ Ινχλην –Ινχιην 
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Καζαξηζκφο ζηάβινπ Αχγνπζην 
 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 
 
    Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα αθνινπζεί ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΙΣΑΠ-ΣΜ. 
Γάιαθηνο. Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα έρεη αλαγλσξηζκέλε πξνυπεξεζία 
ζηελ εθηξνθή θαη θξνληίδα ησλ δψσλ θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ κεραλεκάησλ θνπήο  
ρφξηνπ. ην ΙΣΑΠ-ΣΜ. Γάιαθηνο ζα ππάξρεη νλνκαζηηθφο θαηάινγνο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, ελψ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην πξνζσπηθφ ζα γλσζηνπνηείηαη γξαπηά. 
    Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαζεκεξηλά 
απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, ζηελ αξρή ηεο βάξδηαο, γηα ηπρφλ χπαξμε πξνβιεκάησλ ηνπο. 
ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία/επηρείξεζε παξαβαίλεη ηνπο παξαθάησ φξνπο, ν 
Οξγαληζκφο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο.     
 
 
 
   

 
 Η Γηεπζχληξηα  
 
 
 

Γξ Δπζπκία Κνλδχιε                                                                  
Σαθηηθή Δξεπλήηξηα   
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