
Κωδ. εγγρ. 133-2022.05.10                                                                     Σελίδα 1 από 4 

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, 111 45 Αθήνα     -     Τηλεφωνικό κέντρο 210.839.2000 

   

 

 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  Αθήνα, 11 Μαΐου 2022 

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής  

Μέριμνας 
 Αρ. πρωτ.: 25740 

Τμήμα Τεχνικών Εργασιών, Κατασκευών & 

Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 
ΠΡΟΣ: 

1. Γεώργιος Μιτολίδης, Πολιτικός Μηχανικός 

2. Θεοδόσιος Βογδάνος, Πολιτικός Μηχανικός 

3. Νικόλαος Νανούσης, Πολιτικός Μηχανικός 

4. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Για ανάρτηση στην ιστοσελίδα  

(άρθρο 120 παρ. 3 περ. γ. ν 4412/16) 

Email: meletes@central.tee.gr 

Πληροφορίες: Σαπουντζάκης Γεώργιος 

Τηλ.: 210.839.2063 

E-mail: gsapou@elgo.gr 

 

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης 

έργου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 

 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314Α'), όπως το άρθρο αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ A 180). 

2. Την υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β΄2284/13-10-2011) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως 

τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΕΚ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΕΚ Β’ 1770/18.05.2018) και 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3570/25.09.2019) όμοιες. 

3. Το νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

από το νόμο 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία». 
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4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) « Περί Δημοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  όπως 

τροποποιήθηκαν  και ισχύουν. 

7. Το από 7 Ιουλίου 2021 έγγραφο του Προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών 

Εργασιών, Κατασκευών και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας με το αντικείμενο σύμβασης 

έργου Μηχανικού με τον Οργανισμό. 

8. Την υπ΄ αριθμ. 14, της 22ας.7.2021, 12ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΑΔΑ: 6Ψ7ΒΟΞ3Μ-0ΞΦ) με την 

οποία αποφασίστηκε η σύναψη συμβάσεων έργου παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Τμήματος Τεχνικών Εργασιών, 

Κατασκευών και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Οργανισμού. 

9. Την με αρ. πρωτ. 23421/5.5.2022 και με αα δέσμευσης 2572 (ΑΔΑ: 6ΥΤΨΟΞ3Μ-

ΨΨΤ – ΑΔΑΜ: 22REQ010495963) απόφαση ανάληψης δαπάνης ύψους 33.000,00€ πλέον 

του ΦΠΑ (40.920,00€). 

10. Η με αρ. πρωτ. 24358/5.5.2022 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

Ψ74ΠΟΞ3Μ-Ι2Ξ – ΑΔΑΜ: 22REQ010532334) ύψους 17.000,00€ πλέον του ΦΠΑ 

(21.080,00€). 

 

Προσκαλούμε 

 

Τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα: 

1. Γεώργιος Μιτολίδης, Πολιτικός Μηχανικός, Ελλήσποντου 35 - 55132 Καλαμαριά 

Θεσσαλονίκης, ΑΦΜ 112790417 

2. Θεοδόσιος Βογδάνος, Πολιτικός Μηχανικός, Β. Κορνάρου 13 - 54248 Θεσσαλονίκη, 

ΑΦΜ 044818575 

3. Νικόλαος Νανούσης, Πολιτικός Μηχανικός, Μήλου 3 - 54638 Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ 

036571501 

Να καταθέσουν σε κλειστό - σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Οργανισμού 

την οικονομική προσφορά για την σύμβαση έργου Μηχανικού με τον Οργανισμό που αφορά 

τις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης, μέχρι του ποσού των 25.000€ πλέον του ΦΠΑ 
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(31.000,00€). Οι προσφορές των αναδόχων θα γίνουν δεκτές μέχρι την 17.5.2022 ημέρα 

Τρίτη και ώρα 10:00πμ. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι  αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 

Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του 

Ν.4412/2016. 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.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)  

ή  

Aπόσπασμα ποινικού μητρώου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη 

παράγραφο α,β,γ,δ. 

2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης 

του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 

παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη 

Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις 

οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.   

4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

ασφαλιστικό φορέα. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

του οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ) για 

τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. Οι εγκατεστημένοι 
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στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

(κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για  το λοιπό προσωπικό). Δεν 

αποτελούν απόδειξη ενημερότητας του οικονομικού φορέα, αποδεικτικά ασφαλιστικής 

ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.  

5. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται 

για νομικό πρόσωπο, (άρθρο 93 του Ν.4412/2016). 

6. Οικονομική προσφορά. 

Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου και 

γίνονται  αποδεκτές  εφόσον  έχουν  συνταχθεί μετά την κοινοποίηση  της  παρούσας  

πρόσκλησης (άρθρο   80   παρ.12   του ν.4412/2016). 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1,3 και 4) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (άρθρο 80 παρ.12 του 

ν.4412/2016). 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 

Η διάρκεια της σύμβασης του θα συναφθεί με τον οικονομικό φορέα ορίζεται σε ένα 

έτος (1) από την υπογραφή της. 

Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών και την 

σύνταξη του πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Προβλέπεται τμηματική 

καταβολή του ποσού μετά από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του 

αντικειμένου. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

κ. Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου 

MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 
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