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ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

 

Ο Ενιαίοσ Οινοποιθτικόσ Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Σάμου (Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ) με τθν ιδιότθτα του ωσ 

Οργάνωςθ Ελαιουργικϊν Φορζων (Ο.Ε.Φ.), εφεξισ αποκαλοφμενοσ «Εργοδότθσ», γνωςτοποιεί τθ 

διενζργεια διαγωνιςμοφ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ), με 

ςκοπό τθν επιλογι Συμβοφλου Διαχείριςθσ, εφεξισ αποκαλοφμενοσ «Σφμβουλοσ», για τθν 

υποςτιριξθ τθσ Ο.Ε.Φ. ςτθν εφαρμογι των δραςτθριοτιτων του εγκεκριμζνου προγράμματοσ 

εργαςίασ τθσ για τθν διετία 2021 - 2022 (εφεξισ αποκαλοφμενο «Ρρόγραμμα»). Το πρόγραμμα 

περιόδου 01/04/2021 - 31/12/2022 εγκρίκθκε με τθν υπ  αρικμ. 828/86883/04.08.2021 απόφαςθ 

του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ςτο πλαίςιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 

615/2014 τθσ Επιτροπισ, όπωσ ιςχφουν.  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με βάςθ τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και 

εγκρίκθκαν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) του Εργοδότθ. Το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν 

παροφςα διαδικαςία είναι το πλαίςιο που διζπει τθν υπ  αρικμ. 184/27855/29-01-2021 απόφαςθ 

του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, όπωσ ιςχφει, θ οποία και κζτει το νομοκετικό 

πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων εργαςίασ των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 τθσ 

περιόδου 01/04/2021 - 31/12/2022. Το ζργο κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ 

προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ και 

ανάκεςθσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα.  

Συμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό με τθν παροφςα πρόςκλθςθ αποδζχονται όλουσ τουσ όρουσ τθσ 

χωρίσ δικαίωμα ζνςταςθσ. Οι διαγωνιηόμενοι δφναται να υποβάλλουν αιτιματα για παροχι 

διευκρινίςεων μόνο εγγράφωσ τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

λιξθσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, τα οποία επίςθσ απαντϊνται με τον ίδιο τρόπο.  

Πλοι οι περιεχόμενοι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί για τουσ 

ςυμμετζχοντεσ. Ρροςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και 

Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ 

αντίκετουσ προσ τθν προκιρυξθ ι/και αιρζςεισ, ι περιζχουν ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία, 

χαρακτθρίηονται ωσ μθ αποδζκτεσ και απορρίπτονται. 

Οι διαγωνιηόμενοι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα να αξιϊςουν οποιαδιποτε αποηθμίωςθ από 

τον Εργοδότθ ςε περίπτωςθ αναβολισ ι ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ ι απόρριψθσ 

τθσ υποβλθκείςασ προςφοράσ τουσ για οποιοδιποτε λόγο. 

 

Τόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν: ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΡΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ, 

Μαλαγάρι Σάμου, Τ.Κ. 83100 

Γλϊςςα υποβολισ προςφορϊν: Ελλθνικι 

Υποβολι προςφορϊν μζχρι τθν Τετάρτθ, 24/11/2021 και ϊρα 12:00 μ.μ. 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με το τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ δίνονται από τον κ.  εόδωρο  αρμπι, ςτο 

τθλζφωνο 2273087510 
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Β:  ΥΡΟΔΕΙΓΜΑTA ΥΡΕΥ ΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Γ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ Σ ΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 



 

4 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Α 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΘΟ 1 - ΕΓΟΔΟΤΗΣ 

Ο Ενιαίοσ Οινοποιθτικόσ Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Σάμου (Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ), αναγνωριςμζνοσ με τθν 

υπ  αρικμ. 292/10.02.2021 απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σάμου ωσ Οργάνωςθ Ραραγωγϊν (Ο.Ρ.) ςτον τομζα ελαιολάδου και 

επιτραπζηιων ελιϊν και ςυγκεκριμζνα για το προϊόν ελαιόλαδο (198 μζλθ), κα υλοποιιςει το 

εγκεκριμζνο με τθν υπ  αρικμ. 828/86883/04.08.2021 απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων διετζσ πρόγραμμα εργαςίασ Οργανϊςεων Ελαιουργικϊν Φορζων 

(Ο.Ε.Φ.) περιόδου 2021 - 2022, ςτο πλαίςιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 τθσ Επιτροπισ, 

όπωσ ιςχφουν. 

 

ΑΘΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι ςυμβοφλου διαχείριςθσ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ 

τθσ Ο.Ε.Φ. ςτθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του εγκεκριμζνου προγράμματοσ εργαςίασ τθσ, 

ςτο πλαίςιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 τθσ Επιτροπισ, όπωσ ιςχφουν, για τθν διετία 

2021 - 2022 ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που κζτει θ παροφςα πρόςκλθςθ.  

Συγκεκριμζνα, το φυςικό αντικείμενο περιλαμβάνει υπθρεςίεσ «Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ» 

που είναι απαραίτθτεσ για το ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ/διαχείριςθ και ζλεγχο των 

δραςτθριοτιτων του ζργου που ζχει αναλάβει θ Ο.Ε.Φ. ςτο πλαίςιο του Καν. (ΕΕ) 611/2014 ςτο 

προαποφαςιςμζνο χρονοδιάγραμμα και προχπολογιςμό, και οι οποίεσ αφοροφν τουσ ακόλουκουσ 

τομείσ:  

• ΤΟΜΕΑΣ Β - Βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ ελαιοκαλλιζργειασ 

• ΤΟΜΕΑΣ Γ - Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελαιοκαλλιζργειασ μζςω του 

εκςυγχρονιςμοφ 

• ΤΟΜΕΑΣ Δ - Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ παραγωγισ ελαιολάδου και επιτραπζηιων ελιϊν 

• ΤΟΜΕΑΣ Ε - Ιχνθλαςιμότθτα, πιςτοποίθςθ και προςταςία τθσ ποιότθτασ του ελαιολάδου και 

των επιτραπζηιων ελιϊν, ιδίωσ με ποιοτικό ζλεγχο των ελαιολάδων που πωλοφνται ςτουσ 

τελικοφσ καταναλωτζσ  

Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του ζργου είναι πζντε χιλιάδεσ τετρακόςια ςαράντα ευρϊ 

(5.440,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.). Το εν λόγω 

ποςό επιμερίηεται ανά ζτοσ ωσ εξισ:  

1ο ΕΤΟΣ 2ο ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
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2.720,00 € 2.720,00 € 5.440,00 € 

 

 

ΑΘΟ 3 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΑΦΗ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ  

Το ζργο του Συμβοφλου Διαχείριςθσ του προγράμματοσ εργαςίασ ςυνίςταται ςτθ διαρκι 

υποςτιριξθ του ζργου τθσ Διοίκθςθσ τθσ Ο.Ε.Φ. με κφρια ςτόχευςθ τθ ςφννομθ εκτζλεςθ των 

δραςτθριοτιτων, τθν τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ τθσ κάκε δραςτθριότθτασ και τθν 

απορρόφθςθ τθσ αναλογοφςασ χρθματοδότθςθσ. Σθμειϊνεται ότι, οι εργαςίεσ που αναλαμβάνει ο 

Σφμβουλοσ Διαχείριςθσ αποτελοφν προϊόν εντολισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Ο.Ε.Φ. ι ειςθγιςεισ προσ 

αυτιν προκειμζνου να προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ.  

Ο Σφμβουλοσ Διαχείριςθσ καλείται να αναλάβει τθν υποςτιριξθ τθσ Ο.Ε.Φ. για τθν ορκι και 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ του προγράμματοσ και να προςφζρει ζνα ςφνολο υποςτθρικτικϊν 

υπθρεςιϊν ςε όλεσ τισ φάςεισ υλοποίθςθσ, παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των δραςτθριοτιτων 

του Ζργου. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ εντάςςονται ςτο πλαίςιο των παρακάτω παρεχόμενων υπθρεςιϊν: 

➢  Συντονιςμόσ τθσ πορείασ του προγράμματοσ εργαςίασ με ςυνεχι παρακολοφκθςι του ϊςτε 

να ενθμερϊνει, να παρζχει ςυμβουλζσ και να προτείνει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ, με ςτόχο τθν 

αποτελεςματικι υλοποίθςθ του προγράμματοσ ςφμφωνα με το ακόλουκο κεςμικό πλαίςιο: 

• Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

17θσ Δεκεμβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των αγορϊν γεωργικϊν 

προϊόντων και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 922/72, (ΕΟΚ) αρικ. 234/79, (ΕΚ) 

αρικ. 1037/2001 και (ΕΚ) αρικ. 1234/2007 του Συμβουλίου, όπωσ ιςχφει 

• Κατ  εξουςιοδότθςθ Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 611/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ Μαρτίου 

2014, για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα προγράμματα ςτιριξθσ του τομζα του 

ελαιολάδου και των επιτραπζηιων ελιϊν, όπωσ ιςχφει 

• Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 615/2014 τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Ιουνίου 2014, για τισ 

λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τα προγράμματα εργαςίασ για 

τθ ςτιριξθ των τομζων του ελαιολάδου και των επιτραπζηιων ελιϊν, όπωσ ιςχφει 

• Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 2020/2220 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

23θσ Δεκεμβρίου 2020, ςχετικά με τθ κζςπιςθ οριςμζνων μεταβατικϊν διατάξεων για τθ 

ςτιριξθ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) και από το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυιςεων (ΕΓΤΕ) τα ζτθ 2021 και 2022 και για τθν 

τροποποίθςθ των κανονιςμϊν (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 και (ΕΕ) αρικ. 

1307/2013 όςον αφορά τουσ πόρουσ και τθν εφαρμογι τουσ τα ζτθ 2021 και 2022 και του 

κανονιςμοφ (  ) αρικ. 1308/2013 όςον αφορά τουσ πόρουσ και τθν κατανομι αυτισ τθσ 

ςτιριξθσ τα ζτθ 2021 και 2022  
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• Υπ  αρικμ. 184/27855/29.01.2021 Υπουργικι Απόφαςθ «Ρρογράμματα Εργαςίασ 

Οργανϊςεων Ελαιουργικϊν Φορζων περιόδου 2021-2022», όπωσ ιςχφει 

• Υπ  αρικμ. 828/86883/04.08.2021 Υπουργικι Απόφαςθ «Ζγκριςθ Ρρογράμματοσ Εργαςίασ 

τθσ Οργάνωςθσ Ραραγωγϊν Ε.Ο.Σ. Σάμου τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σάμου, για τα ζτθ 

2021 - 2022 ςτο πλαίςιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014» 

➢ Επικοινωνία και ςυντονιςμόσ με τα νομικά ι/ και φυςικά πρόςωπα, που εμπλζκονται ςτο 

πρόγραμμα και που αναλαμβάνουν τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων 

➢ Υποςτιριξθ ςτθν τυποποίθςθ, προετοιμαςία και κατάρτιςθ των εντφπων παρακολοφκθςθσ 

➢ Ραρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ τθσ εκταμίευςθσ των πόρων για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 

➢ Ραρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ και εντόσ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ 

των δραςτθριοτιτων   

➢ Υποςτιριξθ ςτθ ςφνταξθ των εκκζςεων εργαςιϊν του προγράμματοσ  

➢ Υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν ελζγχου/ παραλαβισ των δραςτθριοτιτων  

➢ Τιρθςθ ςε θλεκτρονικι μορφι των δεδομζνων παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ του 

προγράμματοσ 

Ωσ επιμζρουσ παραδοτζα του ζργου νοοφνται όλα τα επιμζρουσ αιτιματα (λιψθσ προκαταβολϊν, 

μερικϊν πλθρωμϊν, εκκακάριςθσ, τροποποίθςθσ κ.ο.κ.), κακϊσ και οι εκκζςεισ υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ που υποβάλλονται ςτισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. Ωσ τελικό παραδοτζο του ζργου 

κα υποβλθκεί ςτθν Ο.Ε.Φ. τελικι ζκκεςθ για τθν διετία του προγράμματοσ εργαςίασ. 

 

ΑΘΟ 4 -  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά (βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ).  

 

ΑΘΟ 5 - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 4, 

του άρκρου 12γ, τθσ υπ  αρικμ. 184/27855/29-01-2021 απόφαςθσ του Υπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, όπωσ ιςχφει,  αναρτικθκε ςτουσ δικτυακοφσ τόπουσ τθσ Ο.Ε.Φ. 

(https://www.samoswine.gr/), του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. (https://opekepe.gr/el/), κακϊσ και ςτον 

διαδικτυακό τόπο https://www.agrocapital.gr/. 

 

ΑΘΟ 6 - ΕΡΙΤΟΡΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά - Οικονομικι 

Ρροςφορά) που κα υποβλθκοφν κα διενεργθκεί από τθν  πιτροπι Aξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, θ 

οποία και υποβάλει τθν αναφορά τθσ ςτθ Διαχειριςτικι Επιτροπι τθσ Ο.Ε.Φ. και ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Ε.Ο.Σ. το οποίο ζχει και τθν ευκφνθ τθσ τελικισ ζγκριςθσ τθσ αναφοράσ τθσ 

Επιτροπισ. 

https://www.samoswine.gr/
https://opekepe.gr/el/
https://www.agrocapital.gr/
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ΑΘΟ 7 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, αυτοτελϊσ ι ςε 

ςφμπραξθ ι ςε κοινοπραξία. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, μπορεί να 

ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό είτε μεμονωμζνα, είτε ωσ μζλοσ ςφμπραξθσ είτε ωσ μζλοσ 

κοινοπραξίασ, δεν επιτρζπεται όμωσ να ςυμμετζχει ςε περιςςότερεσ από μία αντίςτοιχα. Σφμφωνα 

με τθν παράγραφο 1.3, του άρκρου 12β, τθσ υπ  αρικμ. 184/27855/29-01-2021 Υ.Α., όπωσ ιςχφει, 

δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ εταίροι, μζλθ ι μιςκολογικά εξαρτϊμενοι από τθν οργάνωςθ.  

 

ΑΘΟ 8 - ΥΡΟΒΟΛΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ πρζπει να υποβλθκοφν ςτα γραφεία του Εργοδότθ ςτθ διεφκυνςθ Ενιαίοσ 

Οινοποιθτικόσ Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Σάμου, Μαλαγάρι Σάμου, Τ.Κ. 83100, είτε ιδιοχείρωσ, είτε 

με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι ταχυμεταφορά μζχρι και τθν Τετάρτθ, 24/11/2021 και ϊρα 

12.00 μ.μ. Μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά, εφόςον 

ζχουν υποβλθκεί τουλάχιςτον δφο (2) προςφορζσ. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4, του άρκρου 

12γ, τθσ υπ  αρικμ. 184/27855/29-01-2021 Υ.Α., όπωσ ιςχφει, αν δεν υποβλθκοφν προςφορζσ ι 

υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά, τότε θ Ο.Ε.Φ. κα παρατείνει το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ 

πρόςκλθςθσ για δζκα (10) θμζρεσ. 

Ο Εργοδότθσ δεν ευκφνεται για οποιαδιποτε αποςτολι που ζχει πραγματοποιθκεί με 

ταχυδρομείο ι ταχυμεταφορά και φτάςει ςτο τόπο υποβολισ μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και 

ϊρα ι τθν 12θ μεςθμβρινι τθσ δζκατθσ θμζρασ λιξεωσ ιςχφοσ τθσ πρόςκλθςθσ ςε περίπτωςθ 

παράταςθσ. 

Κάκε υποβαλλόμενοσ φάκελοσ προςφοράσ λαμβάνει αρικμό πρωτοκόλλου και μονογράφεται από 

τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. Ιςχφουςεσ είναι οι προςφορζσ που κα παραλθφκοφν μζχρι και τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ. Σφμφωνα με τθν παράγραφο 4, του άρκρου 12γ, τθσ 

υπ  αρικμ. 184/27855/29-01-2021 Υ.Α., όπωσ ιςχφει, μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και πριν 

τθν επιλογι, θ Ο.Ε.Φ. δθμοςιεφει, ςτουσ δικτυακοφσ ιςτότοπουσ που δθμοςιεφκθκε και θ 

πρόςκλθςθ, τισ επωνυμίεσ των εταιρειϊν που απζςτειλαν προςφορά.  

Εκπρόκεςμεσ προςφορζσ δεν παραλαμβάνονται, δεν αποςφραγίηονται και φυλάςςονται για μία 

εβδομάδα κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ οι προςφζροντεσ ζχουν το δικαίωμα να τισ παραλάβουν. 

Οι προςφορζσ υποβάλλεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο  με τισ εξισ εξωτερικζσ ενδείξεισ: 

 

 Στοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπώνυμο φυςικοφ προςώπου ή Επωνυμία νομικοφ προςώπου, Σαχυδρομική διεφθυνςη, 

Σηλζφωνο και διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

  

Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ: 

ΡΟΣ 

Ενιαίοσ Οινοποιθτικόσ Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ Σάμου 
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 Μαλαγάρι Σάμου 

 Τ.Κ. 83100 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ Νο 1, 5/11/2021 

Ημερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ …/…/2021 

«Σφμβουλοσ διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου Ρρογράμματοσ Εργαςίασ τθσ Ο.Ε.Φ. βάςει 

των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπωσ ιςχφουν, για τθν διετία 2021 - 2022» 

 

ΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία 

 

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται διακριτά ςε υποφακζλουσ 

όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία, ιτοι (α) δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, (β) τεχνικι 

προςφορά και (γ) οικονομικι προςφορά. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξζςματα, ςβθςίματα, 

προςκικεσ, διορκϊςεισ. Οι προςφζροντεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό κεωρείται ότι 

αποδζχονται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

 

ΑΘΟ 9 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ:  

• Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ όπωσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 1, του άρκρου 12γ, τθσ υπ  αρικμ. 

184/27855/29.01.2021 Υ.Α., όπωσ ιςχφει, και παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Β τθσ παροφςθσ, 

με κεϊρθςθ γνιςιου υπογραφισ του νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα 

• Νομιμοποιθτικά ζγγραφα ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα, όπωσ 

καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κ.λπ., κακϊσ επίςθσ απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου (εάν πρόκειται για Α.Ε.) ι του αντίςτοιχου αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ 

(εάν πρόκειται για οποιονδιποτε άλλο τφπο νομικοφ προςϊπου) μζςω του οποίου ορίηεται ο 

νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ 

• Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια θ οποία αποδεικνφεται με τισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ (ιςολογιςμοφσ και αποτελζςματα χριςεωσ) των τριϊν τελευταίων οικονομικϊν 

χριςεων των ετϊν 2018-2019-2020 ι φορολογικϊν δθλϊςεων (Ε1, Ε3, Ε5 ι Ν) τθσ επιχείρθςθσ, 

ανάλογα με το είδοσ αυτισ, που υποβλικθκαν ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τισ αντίςτοιχεσ 

οικονομικζσ χριςεισ, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ 

των δραςτθριοτιτων του. Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο 

κφκλο εργαςιϊν για τθν τελευταία τριετία (θμερολογιακά ζτθ 2018, 2019, 2020)  μεγαλφτερο του 

40% από το άκροιςμα του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Ρ.Α., του ζργου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ για το οποίο υποβάλλουν προςφορά 

• Υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ 

δεν είναι εταίροσ, μζλοσ ι μιςκολογικά εξαρτϊμενοσ από τθν Οργάνωςθ Ραραγωγϊν 
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• Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα εν ιςχφ, ϊςτε να αποδεικνφεται ότι ο υποψιφιοσ 

ανάδοχοσ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι φόρων και 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Εναλλακτικά, ο υποψιφιοσ δφναται να υποβάλλει υπεφκυνθ 

διλωςθ δθλϊνοντασ ότι κα προςκομίςει τισ εν λόγω ενθμερότθτεσ ςε ιςχφ με τθν κατακφρωςθ 

του ζργου και τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΑΘΟ 10 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

Ο υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ πρζπει να περιλαμβάνει τεχνικά ςτοιχεία 

προςφοράσ, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ που παρουςιάηονται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςθσ, 

κακϊσ επίςθσ και αποδεικτικά των κάτωκι: 

• Αποδεικτικά τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, θ οποία προκφπτει με ζνα ι περιςςότερα 

από τα παρακάτω: υποβολι καταλόγου των εργαςιϊν, υποβολι καταλόγου των κυριότερων 

υπθρεςιϊν που πραγματοποιικθκαν τθν προθγοφμενθ τριετία, αναφορά του τεχνικοφ 

προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, αναφορά τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 

προςόντων του παρόχου υπθρεςιϊν ι του εργολιπτθ ι/και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ 

επιχείρθςθσ 

• Αποδεικτικά μεκοδολογίασ οργάνωςθσ ζργου - εργαλεία υποςτιριξθσ που ενδεικτικά 

αποδεικνφονται με ζνα ι περιςςότερα από τα παρακάτω: ομάδα ζργου, υπεφκυνοσ ζργου, μζλθ 

ομάδασ ζργου, μεκοδολογία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

ςτο οποίο κα καταγράφονται τα χρονικά ορόςθμα ολοκλιρωςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν 

 

ΑΘΟ 11 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 

Ο υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ πρζπει να περιλαμβάνει τα οικονομικά 

ςτοιχεία προςφοράσ. Η οικονομικι προςφορά πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 

εκπρόςωπο του προςφζροντα, ςφραγιςμζνθ και να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο τον ακόλουκο 

πίνακα:  

ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ  ΩΙΣ Φ.Ρ.Α. (€) Φ.Ρ.Α. (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ (€) 

1ο ΕΤΟΣ    

2ο ΕΤΟΣ    

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Η προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα για τζςςερισ (4) μινεσ, προκεςμία που αρχίηει 

από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ ιςχφοσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 

ΑΘΟ 12 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Η αξιολόγθςθ του φακζλου, με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, τθν τεχνικι προςφορά και τθν 

οικονομικι προςφορά, που κα υποβλθκεί διενεργθκεί από το Δ.Σ. τθσ Ο.Ε.Φ. Ε.Ο.Σ. Σάμου (βλζπε 

άρκρο 6 τθσ παροφςθσ). Ειδικότερα θ Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ τθσ παραλαβισ, αποςφράγιςθσ, 
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ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ και τθσ τελικισ κατάταξισ τουσ. Η 

αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν 

προςφορϊν μποροφν  να γίνουν ςε μία ςυνεδρίαςθ κατά τθν κρίςθ του Δ.Σ. Η αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν κα ακολουκιςει τα παρακάτω ςτάδια: 

1. Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

2. Τεχνικι και οικονομικι αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ των προςφορϊν  

3. Τελικι κατάταξθ των προςφορϊν  

Η επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βζλτιςτθσ ποιότθτασ - τιμισ.   

Ρροςφορζσ απορρίπτονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε κάκε περίπτωςθ, όταν: 

• αποκλίνουν από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ απαράβατουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ 

• περιζχουν ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και ςυμπλιρωςι τουσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο καλεί 

εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία 

κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ 

• ςυνιςτοφν εναλλακτικι προςφορά ι αντιπροςφορά 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ και 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ), κακϊσ και θ τελικι κατάταξθ των υποψθφίων αποτυπϊνονται ςε 

πρακτικό τθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ το οποίο υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτο Δ.Σ. Η απόφαςθ 

του Δ.Σ. κοινοποιείται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

1ο Στάδιο Αξιολόγθςθσ: Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ 

Ελζγχεται θ πλθρότθτα των επιμζρουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Διαγωνιηόμενοι που δεν 

πλθροφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ζγκυρθσ ςυμμετοχισ αποκλείονται από τθν αξιολόγθςθ 

περαιτζρω. 

2ο Στάδιο Αξιολόγθςθσ: Αξιολόγθςθ Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 

Η αξιολόγθςθ των ςτοιχείων των Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν ςυνίςταται ςτθ 

βακμολόγθςι τουσ ςτθ βάςθ επιμζρουσ Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ (Ρίνακασ 1), με τουσ αντίςτοιχουσ 

Συντελεςτζσ Βαρφτθτασ, όπωσ παρουςιάηονται ςτο 3ο ςτάδιο αξιολόγθςθσ. Ρροςφορά με γενικζσ 

και αςαφείσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα τθσ πρόςκλθςθσ κα αποκλείεται από τθν αξιολόγθςθ 

περαιτζρω. 

 

Ρίνακασ 1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 

Α ΡΟΙΟΤΗΤΑ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ι ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΟΥ (ςαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
προςφοράσ ωσ προσ το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ 
του ζργου) 30 
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ΙΙ ΡΕΙΓΑΦΗ ΜΕ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗΣ ΕΓΟΥ  

- Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ και επιχειρθματικοφ 
ςχεδιαςμοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου 

- Μεκοδολογικι προςζγγιςθ - μελζτθ 

- Κατανόθςθ ιδιαίτερων απαιτιςεων ζργου 

- Σαφινεια εργαςιϊν 

- Μεκοδολογία και εργαλεία υλοποίθςθσ του ζργου 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
πλθρότθτα του 

-  ρονοδιάγραμμα 
 40 

ΙΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 30 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

B ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ 
 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΡΟΣΟ ……… € 

 

 

Τα κριτιρια που κα λθφκοφν υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, παρουςιάηονται ςτον 

ανωτζρω πίνακα, ο οποίοσ περιλαμβάνει επίςθσ και τθ μζγιςτθ βακμολογία κάκε κριτθρίου ςε 

ςυνολικό άκροιςμα 100. Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται ςε κλίμακα των 

δζκα μονάδων ι βακμό, ιτοι 0, 10, 20, 30, 40 κατά περίπτωςθ. Η βακμολογία είναι 100 όταν 

καλφπτονται ςτο μζγιςτο όλοι οι όροι.  

 

3ο Στάδιο Αξιολόγθςθσ: Τελικι Αξιολόγθςθ 

Κατά το ςτάδιο τθσ τελικισ αξιολόγθςθσ, επιλζγεται θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά εφαρμόηοντασ τον ακόλουκο μακθματικό τφπο: 

(ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ x 70%) + *(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΡΓΟΤ ΒΑΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ : ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ) x 30%] 

Επιλζγεται ωσ εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ αυτόσ του οποίου θ προςφορά ςυγκζντρωςε τθν υψθλότερθ 

βακμολογία. 

 

ΑΘΟ 13 - ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ο.Ε.Φ. κοινοποιεί εγγράφωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ για κάκε ζργο ςε κάκε προςφζροντα 

που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά για το ζργο αυτό και ςυντάςςει ςχζδιο ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  VI τθσ υπ  αρικμ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α., όπωσ ιςχφει (βλζπε 

ΡΑΑΤΗΜΑ Γ τθσ παροφςθσ), το οποίο γνωςτοποιεί ςτθν αρμόδια επιτροπι τθσ Διεφκυνςθσ 

Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ (Δ.Α.Ο.Κ.) προσ ζγκριςθ. Με τθν ζγκριςθ τθσ διαδικαςίασ 
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επιλογισ από τθν Δ.Α.Ο.Κ. και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν γίνεται ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, θ 

οποία ςτθ ςυνζχεια κοινοποιείται ςτθν Δ.Α.Ο.Κ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8, του άρκρου 12γ, 

τθσ υπ  αρικμ. 184/27855/29.01.2021 Υ.Α., όπωσ ιςχφει. Για τθν οριςτικι ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

απαιτείται από τον ανάδοχο θ κατάκεςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ.     

 

ΑΘΟ 14 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενςτάςεισ κατά των αποτελεςμάτων τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ υποβάλλονται εγγράφωσ ςτθν Ο.Ε.Φ. 

εντόσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Η 

διοίκθςθ τθσ Ο.Ε.Φ. αποφαςίηει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ 

απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

 

ΑΘΟ 15 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ 

Η Ο.Ε.Φ. διατθρεί το δικαίωμα να αναβάλει ι να διακόψει τθ διαδικαςία του παρόντοσ 

διαγωνιςμοφ ι/και να τθν κθρφξει ατελζςφορθ, χωρίσ οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι να αποκτοφν 

κανζνα δικαίωμα ι αξίωςθ για αποηθμίωςθ ι/και χρθματικι ικανοποίθςθ για οποιοδιποτε λόγο 

ςχετιηόμενο με τθν διακιρυξθ, τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαδικαςία, τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι 

διακοπι του διαγωνιςμοφ από οποιαδιποτε αιτία. Η ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία 

ςυνεπάγεται τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι όλων των όρων και προχποκζςεων τθσ παροφςασ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ Β   

 

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνςμο: 
 

Όνομα και Επώνςμο Παηέπα:  
 

Όνομα και Επώνςμο Μηηέπαρ: 
 

Ημεπομηνία γέννηζηρ
(2)

:  
 

Σόπορ Γέννηζηρ: 
 

Απιθμόρ Δεληίος Σαςηόηηηαρ: 
 

Σηλ: 
 

Σόπορ Καηοικίαρ: 
 

Οδόρ: 
 

Απιθ: 
 

ΣΚ: 
 

Απ. Σηλεομοιοηύπος (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηπ. 
Σασςδπομείος 
(Εmail):  

 

Με αηομική μος εςθύνη και γνυπίζονηαρ ηιρ κςπώζειρ 
(3)
  πος ππο λέπονηαι από ηηρ διαη ξειρ ηηρ παπ. 6 ηος  πθπος 22 

ηος  . 15  /1  6  υρ νόμιμορ εκππόζυπορ ηηρ εηαιπείαρ ……………………… δηλώνυ όηι μέσπι και ηην ημεπομηνία 
ςπο ολήρ ηηρ πποζθοπ ρ για ηο έπγο «ύμ οςλορ Διασείπιζηρ για ηην ςποζηήπιξη ηηρ Ο.Ε.Φ. ζηην εθαπμογή ηυν 

δπαζηηπιοηήηυν ηος εγκεκπιμένος Ππογπ μμαηορ Επγαζίαρ ηηρ ζηο πλαίζιο ηυν Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014  όπυρ 

ιζσύοςν  για ηην διεηία 2021 - 2022  πος αθοπ  ζηην ππόζκληζη με απιθμό …/…-…-… δεν ςπ πσει ειρ   πορ μος ή ηηρ 

εηαιπίαρ ηην οποία εκπποζυπώ ηελεζίδικη καηαδικαζηική απόθαζη για έναν από ηοςρ ακόλοςθοςρ λόγοςρ:  

• ςμμεηοσή ζε εγκλημαηική οπγ νυζη  

• Δυποδοκία  

• Απ ηη 

• Σπομοκπαηικ  εγκλήμαηα ή εγκλήμαηα ζςνδεόμενα με ηπομοκπαηικέρ δπαζηηπιόηηηερ  

•  ομιμοποίηζη εζόδυν από παπ νομερ δπαζηηπιόηηηερ ή σπημαηοδόηηζη ηηρ ηπομοκπαηίαρ  

• Παιδική επγαζία και  λλερ μοπθέρ εμποπίαρ ανθπώπυν. 

 

Ημεπομηνία:   …/…/20… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 

(Τπογπαθή) 
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(1) Αναγπ θεηαι από ηον ενδιαθεπόμενο πολίηη ή Απσή ή η Τπηπεζία ηος δημόζιος ηομέα  πος 
απεςθύνεηαι η αίηηζη. 
(2) Αναγπ θεηαι ολογπ θυρ.  
(3) «Όποιορ εν γνώζει ηος δηλώνει τεςδή γεγονόηα ή απνείηαι ή αποκπύπηει ηα αληθιν  με 
έγγπαθη ςπεύθςνη δήλυζη ηος  πθπος   ηιμυπείηαι με θςλ κιζη ηοςλ σιζηον ηπιών μηνών. 
Ε ν ο ςπαίηιορ αςηών ηυν ππ ξευν ζκόπεςε να πποζποπίζει ζηον εαςηόν ηος ή ζε  λλον πεπιοςζιακό όθελορ 
 λ πηονηαρ ηπίηον ή ζκόπεςε να  λ τει  λλον  ηιμυπείηαι με κ θειπξη μέσπι 10 εηών. 
(4) ε πεπίπηυζη ανεπ πκειαρ σώπος η δήλυζη ζςνεσίζεηαι ζηην πίζυ ότη ηηρ και ςπογπ θεηαι από ηον 
δηλούνηα ή ηην δηλούζα. 

 

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 
υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνςμο: 
 

Όνομα και Επώνςμο Παηέπα:  
 

Όνομα και Επώνςμο Μηηέπαρ: 
 

Ημεπομηνία γέννηζηρ
(2)

:  
 

Σόπορ Γέννηζηρ: 
 

Απιθμόρ Δεληίος Σαςηόηηηαρ: 
 

Σηλ: 
 

Σόπορ Καηοικίαρ: 
 

Οδόρ: 
 

Απιθ: 
 

ΣΚ: 
 

Απ. Σηλεομοιοηύπος (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηπ. 
Σασςδπομείος 
(Εmail):  
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Με αηομική μος εςθύνη και γνυπίζονηαρ ηιρ κςπώζειρ 
(3)
  πος ππο λέπονηαι από ηηρ διαη ξειρ ηηρ παπ. 6 ηος  πθπος 22 

ηος  . 15  /1  6  υρ νόμιμορ εκππόζυπορ ηηρ εηαιπείαρ ……………………… δηλώνυ όηι μέσπι και ηην ημεπομηνία 
ςπο ολήρ ηηρ πποζθοπ ρ για ηο έπγο «ύμ οςλορ Διασείπιζηρ για ηην ςποζηήπιξη ηηρ Ο.Ε.Φ. ζηην εθαπμογή ηυν 
δπαζηηπιοηήηυν ηος εγκεκπιμένος Ππογπ μμαηορ Επγαζίαρ ηηρ ζηο πλαίζιο ηυν Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014  όπυρ 
ιζσύοςν  για ηην  διεηία 2021 - 2022  πος αθοπ  ζηην ππόζκληζη με απιθμό …/…-…-…  η εηαιπία ηην οποία εκπποζυπώ:  

• Δεν έσει αθεηήζει ηιρ ςποσπεώζειρ ηηρ όζον αθοπ  ηην καηα ολή θόπυν ή ειζθοπών κοινυνικήρ αζθ λιζηρ (κύπιαρ και 
επικοςπικήρ)  

• Δεν έσει εκδοθεί ειρ   πορ ηηρ ηελεζίδικη δικαζηική απόθαζη ή ανέκκληηη διοικηηική ππ ξη  

• Δεν ηελεί ςπό καθεζηώρ πηώσεςζηρ  ούηε  πίζκεηαι ζε διαδικαζία εξςγίανζηρ ή ειδικήρ εκκαθ πιζηρ ή αναγκαζηικήρ 
διασείπιζηρ από εκκαθαπιζηή ή από ηο δικαζηήπιο ούηε έσει ςπασθεί ζε διαδικαζία πηυσεςηικού ζςμ ι αζμού ή ζε 
αναζηολή επισειπημαηικών δπαζηηπιοηήηυν 

• Δεν έσει κπιθεί ένοσορ τεςδών δηλώζευν καη  ηην παποσή ηυν πληποθοπιών πος απαιηούνηαι για ηην εξακπί υζη ηηρ 
αποςζίαρ ηυν λόγυν αποκλειζμού ή ηην πλήπυζη ηυν κπιηηπίυν επιλογήρ καη  ηην ζςμμεηοσή ηηρ ζε  λλοςρ 
διαγυνιζμούρ 

• Δεν έσει ζςν τει ζςμθυνίερ με  λλοςρ οικονομικούρ θοπείρ ζηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ διαδικαζίαρ για ηην επιλογή 
Αναδόσος με ζηόσο ηην ζηπέ λυζη ηος ανηαγυνιζμού  

• Δεν έσει επιδείξει επαναλαμ ανόμενη πλημμέλεια καη  ηην εκηέλεζη οςζιώδοςρ απαίηηζηρ ζηο πλαίζιο πποηγούμενηρ 
ζύμ αζηρ πος είσε υρ αποηέλεζμα ηην ππόυπη καηαγγελία ηηρ  αποζημιώζειρ ή  λλερ όμοιερ κςπώζειρ 

• Δεν έσει ζςμμεη ζσει ζηην πποεηοιμαζία ηος ςπο ληθένηορ για έγκπιζη ππογπ μμαηορ ηηρ ΟΕΦ.  

 

Ημεπομηνία:   …/…/20… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Τπογπαθή) 
 
(1) Αναγπ θεηαι από ηον ενδιαθεπόμενο πολίηη ή Απσή ή η Τπηπεζία ηος δημόζιος ηομέα  πος απεςθύνεηαι η 
αίηηζη. 
(2) Αναγπ θεηαι ολογπ θυρ.  
(3) «Όποιορ εν γνώζει ηος δηλώνει τεςδή γεγονόηα ή απνείηαι ή αποκπύπηει ηα αληθιν  με έγγπαθη ςπεύθςνη 
δήλυζη ηος  πθπος   ηιμυπείηαι με θςλ κιζη ηοςλ σιζηον ηπιών μηνών. Ε ν ο ςπαίηιορ αςηών ηυν ππ ξευν 
ζκόπεςε να πποζποπίζει ζηον εαςηόν ηος ή ζε  λλον πεπιοςζιακό όθελορ  λ πηονηαρ ηπίηον ή ζκόπεςε να 
 λ τει  λλον  ηιμυπείηαι με κ θειπξη μέσπι 10 εηών. 
(4) ε πεπίπηυζη ανεπ πκειαρ σώπος η δήλυζη ζςνεσίζεηαι ζηην πίζυ ότη ηηρ και ςπογπ θεηαι από ηον 
δηλούνηα ή ηην δηλούζα. 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Γ  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΟΥ  
Στθν … ςιμερα, …, θμζρα … οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι, ιτοι: 
α) αφ  ενόσ θ … με ζδρα … …, Τ.Κ. … και με Α.Φ.Μ.: …, Δ.Ο.Υ.: … νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τ… …, 

Ρρόεδρο τθσ, θ οποία ωσ Οργάνωςθ Ελαιουργικϊν Φορζων (Ο.Ε.Φ.) ανζλαβε τθν υλοποίθςθ διετοφσ 
Ρρογράμματοσ Εργαςίασ, ςτο πλαίςιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για τθν περίοδο 2021 - 
2022, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ  αρικ. … Απόφαςθ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Τροφίμων όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ  αρικ. … Απόφαςθ, που κα αποκαλείται ςτο εξισ 
χάριν ςυντομίασ ωσ «θ Ο.Ε.Φ.» και 

β) αφετζρου θ εταιρεία … με ζδρα … …, Τ.Κ. …, Α.Φ.Μ.: … - Δ.Ο.Υ.: …, νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον 
… που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ ωσ «ο Σφμβουλοσ», 

ζχοντασ υπόψθ: 
τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου «για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των αγορϊν γεωργικϊν 
προϊόντων και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 922/72, (ΕΟΚ) αρικ. 234/79, (ΕΚ) αρικ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αρικ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίοσ κανονιςμόσ Κ.Ο.Α.). 
τον κατ  εξουςιοδότθςθ Καν. (ΕΕ) 611/2014 τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τα προγράμματα ςτιριξθσ 
του τομζα του ελαιολάδου και των επιτραπζηιων ελιϊν. 
τον εκτελεςτικό Καν. (ΕΕ) 615/2014 τθσ Επιτροπισ για τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) 
αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 
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1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τα προγράμματα εργαςίασ για 
τθ ςτιριξθ των τομζων του ελαιολάδου και των επιτραπζηιων ελιϊν. 
τθν υπ  αρικ. 282966/09.07.2007 Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων «Ζγκριςθ του κανονιςμοφ διαδικαςίασ πλθρωμϊν του ΝΡΙΔ με τθν επωνυμία 
Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν & Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων 
(Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.) των ενιςχφςεων που βαρφνουν τον Ειδικό Λογαριαςμό Εγγυιςεων Γεωργικϊν Ρροϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΡ)» (Βϋ1205) 
τθν υπ  αρικ. 184/27855/29.01.2021 Απόφαςθ Υφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
«Ρρογράμματα Εργαςίασ Οργανϊςεων Ελαιουργικϊν Φορζων περιόδου 2021-2022», όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 
τθν υπ  αρικ. …. απόφαςθ αναγνϊριςθσ τθσ Ο.Ε.Φ. ωσ Ο.Ρ. 
τθν υπ  αρικ. …… Απόφαςθ τθσ Ρροϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Τροφίμων για τθν ζγκριςθ του 
προγράμματοσ τθσ Ο.Ε.Φ. ςτο πλαίςιο των οποίων υποβλικθκε φάκελοσ για τθν αναγνϊριςθ του …. ωσ 
Οργάνωςθ Ελαιουργικοφ Φορζα (Ο.Ε.Φ.), κακϊσ και πρόγραμμα εργαςίασ. Το πρόγραμμα εργαςίασ 
αξιολογικθκε, τροποποιικθκε και εγκρίκθκε ο προχπολογιςμόσ, κακϊσ και οι ανάλογεσ δράςεισ 
προκειμζνου να υλοποιθκοφν κατά τθν διετία 2021-2022 
τθν υπ  αρικ. …. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ο.Ε.Φ. ςτισ …/…/20…, 
 
ςυμφϊνθςαν και ζκαναν από κοινοφ δεκτά τα ακόλουκα:  

 
Άρκρο 1: Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ 
Με τθν παροφςα θ Ο.Ε.Φ. ανακζτει και ο Σφμβουλοσ αναλαμβάνει για λογαριαςμό τθσ Ο.Ε.Φ. τθν παροχι 
των Υπθρεςιϊν για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, οι οποίοι 
κρίνονται ςτο ςφνολο τουσ ουςιϊδεισ από αμφότερα τα μζρθ, κακϊσ και ςφμφωνα με τθν προςφορά που 
ζχει υποβάλει ο Σφμβουλοσ, μετά από εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ τθσ Ο.Ε.Φ. ςτισ … μζχρι τισ .… Τα λεπτομερι 
ςτοιχεία του περιλαμβάνονται ςτο ςυνθμμζνο Ραράρτθμα *Τεχνικι περιγραφι & Οικονομικι προςφορά+. 
 
Άρκρο 2: Σκοπόσ τθσ Σφμβαςθσ 
Σκοπόσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (εφεξισ «θ Σφμβαςθ») είναι, ο προςδιοριςμόσ τθσ παράδοςθσ και τθσ 
πλθρωμισ του Αναδόχου και ο κακοριςμόσ γενικά των όρων υπό τουσ οποίουσ ο Σφμβουλοσ κα προςφζρει 
τισ υπθρεςίεσ του και θ Ο.Ε.Φ. κα αποδζχεται αυτζσ, αφετζρου δε των υποχρεϊςεων που το κάκε 
ςυμβαλλόμενο μζροσ αναλαμβάνει ζναντι του άλλου για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 
 
Άρκρο 3: Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου 
3.1. Ο Σφμβουλοσ δθλϊνει ότι ζχει τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρία για το ανατικζμενο με τθν 

παροφςα ζργο. 
3.2. Οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του Συμβοφλου ςτο πλαίςιο των Υπθρεςιϊν του περιλαμβάνει υπθρεςίεσ 

Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ που είναι απαραίτθτεσ για τον ςυντονιςμό, τθν παρακολοφκθςθ/ 
διαχείριςθ και ζλεγχο των δραςτθριοτιτων του Ζργου που ζχει αναλάβει θ Ο.Ε.Φ. ςτο πλαίςιο των 
Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/14, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, ςτο προαποφαςιςμζνο 
χρονοδιάγραμμα και προχπολογιςμό και οι οποίεσ αφοροφν τουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 … 
3.3. Ρεριγραφι Υπθρεςιϊν 
 … 
3.4. Τρόποσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

- Ο Σφμβουλοσ υποχρεοφται να υλοποιεί το ζργο με βάςθ το Εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα τθσ Ο.Ε.Φ. και 
τθν Εγκεκριμζνθ Ρροςφορά του. 

- Ο Σφμβουλοσ οφείλει να διατυπϊνει εγγράφωσ τυχόν ανάγκεσ και αιτιματα ςτο πλαίςιο τθσ 
εγκεκριμζνθσ πρόταςθσ τθσ Ο.Ε.Φ., θ κάλυψθ των οποίων είναι απαραίτθτθ για τθν υλοποίθςθ από 
τθν Ο.Ε.Φ. του Ζργου. 

- Ο Σφμβουλοσ οφείλει να τθρεί όλα τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ του ζργου κατά 
τθν διάρκεια τθσ περιόδου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και μετά από αυτι – για χρόνο ίςο με τον χρόνο 
παραγραφισ τθσ αξίωςθσ του Δθμοςίου για τθν επιςτροφι αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων και ο 
οποίοσ δεν δφναται να είναι μικρότεροσ των πζντε ετϊν. 

- Ο Σφμβουλοσ πρζπει να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια κζτει ςε κίνδυνο τθσ υλοποίθςθ του 
προγράμματοσ, κακϊσ και τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

- Ο Σφμβουλοσ δεν φζρει καμία ευκφνθ για περιπτϊςεισ μερικισ ι ολικισ μθ πραγματοποίθςθσ 
ενεργειϊν του Ζργου, εφόςον ο ίδιοσ ζχει προβεί ςτισ ενζργειεσ που απορρζουν από τα 
περιγραφόμενα ςτθν Σφμβαςθ κακικοντά του και ειδικότερα να ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν Ο.Ε.Φ. 
όταν λαμβάνει γνϊςθ για προβλιματα που παρουςιάηονται κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου και να 
υποβάλλει προτάςεισ επίλυςισ τουσ. 

3.5.  ρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου και παραδοτζα 
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Στα παραδοτζα κα περιγράφονται με ςαφινεια όλα τα ςτάδια υλοποίθςθσ του κάκε ζργου ανά εξάμθνο 
αλλά και ςυνολικά ανά ζτοσ. 
 
Άρκρο 4: Διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ 
Η παροφςα Σφμβαςθ παράγει αποτελζςματα από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ και λιγει με τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ςτισ …/…/…, ωςτόςο ο Σφμβουλοσ κα παρζχει τισ υπθρεςίεσ του προσ τθν Ο.Ε.Φ. μζχρι και τθν 
υποβολι του φακζλου εκκακάριςθσ ςτον Οργανιςμό Ρλθρωμϊν Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων 
Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.). 
 
Άρκρο 5: Αμοιβι - Τρόποσ και Χρόνοσ Καταβολισ τθσ Αμοιβισ 
5.1.  Ο προχπολογιςμόσ ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, ανζρχεται ςτο ποςό των … ευρϊ *€ …+, πλζον 

Φ.Ρ.Α. 24% : … ευρϊ *€ …+. 
Ο Σφμβουλοσ κα ειςπράξει τθν αμοιβι του τμθματικά ωσ κάτωκι: 

ΕΤΟΣ 1
ο 

(01/04/21 - 31/03/22) 
ΔΟΣΕΙΣ ΚΑ ΑΗ ΑΞΙΑ (€) Φ.Ρ.Α. (€) ΛΕΡΤΟΜΕΕΙΕΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 

Α    
Β    

ΣΥΝΟΛΟ    
ΕΤΟΣ 2

ο 
(01/04/22 - 31/12/22) 

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑ ΑΗ ΑΞΙΑ (€) Φ.Ρ.Α. (€) ΛΕΡΤΟΜΕΕΙΕΣ ΡΛΗΩΜΗΣ 
Α    
Β    

ΣΥΝΟΛΟ    
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΕΤΙΑΣ 

   

 
Στο ποςόν αυτό, ςυμπεριλαμβάνονται τα ζξοδα για τισ μετακινιςεισ του προςωπικοφ του Αναδόχου, 
θ μεταφορά, θ εκπαίδευςθ και ό,τι περιγράφεται ςτθν προςφορά.  
Τα ποςά κα κατατεκοφν ςτον αρικμό λογαριαςμοφ: … του Αναδόχου τθσ …  ι/και με επιταγι. 

5.2.  Για τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ του ο Σφμβουλοσ εκδίδει προσ τθν Ο.Ε.Φ. τα εκάςτοτε προβλεπόμενα 
από τισ κείμενεσ διατάξεισ παραςτατικά που αντιςτοιχοφν ςτο προσ είςπραξθ ποςό. Η Ο.Ε.Φ. 
υποχρεοφται κατά τθν πλθρωμι του Αναδόχου να του καταβάλει τον εκάςτοτε οφειλόμενο Φ.Ρ.Α. 
του/των παραςτατικοφ/ϊν και να παρακρατεί και να αποδίδει τυχόν προβλεπόμενουσ φόρουσ και 
τζλθ. 

 
Άρκρο 6 : Ανακεϊρθςθ Τιμϊν 
Ανακεϊρθςθ τθσ παραπάνω οριηόμενθσ αξίασ - τιμιματοσ - αμοιβισ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται ι 
ςυγχωρείται, είτε λόγω απρόοπτθσ μεταβολισ των ςυνκθκϊν, είτε ςυνζπεια νομιςματικισ ι τιμαρικμικισ 
μεταβολισ, είτε για οποιονδιποτε άλλο λόγο. 
Οποιαδιποτε δε αξίωςθ του Ρρομθκευτι για αφξθςθ τθσ ςυμφωνθμζνθσ τιμισ είναι εντελϊσ απαράδεκτθ, 
αυτοφ παραιτοφμενου από αυτιν ρθτά και ανεπιφφλακτα του εκ των άρκρων 388 και 696 του αςτικοφ 
κϊδικα ι κάποιασ άλλθσ διάταξθσ, δικαιϊματοσ, ανακεϊρθςθσ τθσ παραπάνω ςυμφωνθμζνθσ αξίασ - 
τιμιματοσ - αμοιβισ. Ειδικότερα δεν μπορεί να κεωρθκεί απρόβλεπτθ μεταβολι ςυνκθκϊν θ τυχόν αφξθςθ 
μιςκϊν και θμερομιςκίων ι αφξθςθ τθσ αξίασ των υλικϊν κ.λπ.. 
 
Άρκρο 7: Εποπτεία - Ζλεγχοσ - Ραραλαβι 
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο κάκε πλθροφορία τεχνικισ ι/και άλλθσ φφςθσ, που 
αφοροφν ςτθν ίδια και απαιτείται για τθν ςωςτι εκτζλεςθ των Υπθρεςιϊν που ανατίκεται ςτον Ανάδοχο. Ο 
Σφμβουλοσ υποχρεοφται να κρατά εμπιςτευτικζσ τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 
 
Άρκρο 8: Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 
8.1. Ζκαςτοσ των ςυμβαλλόμενων υποχρεοφται: 
8.1.1. Να γνωρίηει το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο του Ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ των 

ςχετικϊν κοινοτικϊν κανονιςμϊν και εκνικϊν αποφάςεων. Να ενθμερϊνει αμελλθτί τον ζτερο των 
ςυμβαλλόμενων για οποιαδιποτε περίπτωςθ μπορεί να κεωρθκεί ότι θ υλοποίθςθ του Ζργου 
αντιβαίνει ςτο παραπάνω κανονιςτικό πλαίςιο. 

8.1.2. Να λαμβάνει υπόψθ τα αιτιματα και τισ υποδείξεισ που διατυπϊνονται από τον ζτερο των 
ςυμβαλλόμενων και να ανταποκρίνεται ςε αυτά ςε εφλογο χρόνο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οι τυχόν 
επιφυλάξεισ πρζπει να εκφράηονται ζγκαιρα και γραπτά. 

8.1.3. Να παρζχει ςτον ζτερο των ςυμβαλλόμενων οποιαδιποτε πλθροφορία ςχετίηεται με το 
Ρρόγραμμα για το ςυγκεκριμζνο ζργο. Αν ηθτθκεί και δεν είναι διακζςιμθ να φροντίηει για τθν 
απόκτθςθ και τθν άμεςθ διαβίβαςθ τθσ. 
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8.1.4. Να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια κζτει ςε κίνδυνο τθν υλοποίθςθ του Ζργου και τθν 
εκπλιρωςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ. 

8.1.5. Σε περίπτωςθ που ζνασ εκ των ςυμβαλλομζνων, διαπιςτϊςει ότι ο ζτεροσ των ςυμβαλλομζνων δεν 
τθρεί εν όλω ι εν μζρει τα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν παροφςα 
ςφμβαςθ, τότε ζχει δικαίωμα να ηθτιςει εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα διορκωτικζσ ι/και 
ςυμπλθρωματικζσ ενζργειεσ για τθν κανονικι τουσ εκτζλεςθ, προςδιορίηοντασ ζνα εφλογο χρονικό 
διάςτθμα, ςτθν διάρκεια του οποίου κα πρζπει ο ζτεροσ των ςυμβαλλομζνων να εκτελζςει τισ 
υποχρεϊςεισ του και ο ίδιοσ *ο αιτϊν+ να αποδεχκεί ςιωπθρϊσ ι εγγράφωσ, ι να απορρίψει αυτζσ.  

 Η οριςτικι απόρριψθ, ςυνιςτά λόγο καταγγελίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
8.1.6. Συμφωνείται ότι οποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, γίνεται μόνο μετά από 

γραπτι ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν. 
8.2. Επιπλζον ο Σφμβουλοσ υποχρεοφται: 
8.2.1. Να διακζτει ςτθν Ο.Ε.Φ. και ςτισ αρμόδιεσ εκνικζσ Αρχζσ (Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε., Δ.Α.Ο.Κ. κ.λπ.) κάκε 

πλθροφορία ι ζγγραφο, που είναι αναγκαία για τον ζλεγχο και τθ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των 
υποχρεϊςεϊν του. 

8.2.2. Να καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν ομαλι, ζγκαιρθ ςωςτι και αποτελεςματικι 
υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ του Ζργου όπωσ απαιτοφν και επιβάλλουν τα χρθςτά και 
επαγγελματικά ικθ. 

 
Άρκρο 9 : Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
9.1. Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κατά τθν υπογραφι τθσ, ο Σφμβουλοσ 

κατζκεςε τθν υπ  αρικ. … εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ, ποςοφ … ευρϊ (… €), ωσ εγγφθςθ τθσ 
υλοποίθςθσ του ζργου *10% επί του κακαροφ ποςοφ τθσ μεγαλφτερθσ ετιςιασ αμοιβισ του+. 

9.2. Ωσ αςφάλεια για τθν ορκι παροχι των Υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του Αναδόχου, ο τελευταίοσ 
αναλαμβάνει επιπλζον τθν υποχρζωςθ ςε περίπτωςθ παρζλευςθσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ 
για τθν παράδοςθ του Ζργου, κακϊσ και ςτθ περίπτωςθ που το ζργο ζχει πλθμμζλειεσ, ςφμφωνα με 
τα ανωτζρω, να δικαιοφται θ Ο.Ε.Φ. να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο με ζγγραφθ ειδοποίθςθ 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

9.3. Η εγγφθςθ αυτι κα παραμείνει ςτθν Ο.Ε.Φ. μζχρι τθν τελικι παραλαβι του Ζργου.  α επιςτραφεί 
ςτον Ανάδοχο μετά τθν πλιρθ και καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ενϊ ςε 
περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ρθτά κεωροφμενων όλων των 
ωσ κφριων και ουςιωδϊν, θ εγγφθςθ κα καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ο.Ε.Φ.. 

 
Άρκρο 10: Ραράβαςθ Υποχρεϊςεων 
10.1. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζνασ εκ των δφο ςυμβαλλόμενων δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

υποχρεϊςεισ του, όπωσ περιγράφονται ςτθν παροφςα, ο ζτεροσ των ςυμβαλλόμενων υποχρεοφται να 
ειδοποιεί εγγράφωσ τον πρϊτο και να λάβει κάκε αναγκαίο μζτρο για να προβεί ςε κάκε απαραίτθτθ 
ενζργεια, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του, 
προκειμζνου να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ απορρζουν από τθν παροφςα και ο ίδιοσ ο αιτϊν 
ι να αποδεχκεί ςιωπθρϊσ ι εγγράφωσ ι να απορρίψει αυτζσ. 

10.2. Σε περίπτωςθ που θ ωσ άνω προκεςμία κεραπείασ παρζλκει άπρακτθ ςυνίςταται λόγοσ καταγγελίασ 
τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 τθσ Σφμβαςθσ. 

 
Άρκρο 11: Δθλϊςεισ - Εγγυιςεισ των μερϊν 
11.1. Τα μζρθ δθλϊνουν, εγγυϊνται και νομιμοποιοφνται πλιρωσ, να υπογράψουν τθ Σφμβαςθ και να 

εκτελζςουν τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από αυτι, χωρίσ το δικαίωμά τουσ να 
περιορίηεται ι να αντιβαίνει ςε προθγοφμενεσ ςυμβάςεισ ι ςυμφωνίεσ με τρίτουσ.  

11.2. Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι δεν ζχει ςυνάψει με τρίτουσ ςυμβάςεισ που να αντίκεινται ςτο περιεχόμενο τθσ 
Σφμβαςθσ, οφτε πρόκειται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ με τρίτουσ τζτοιων ςυμβάςεων.  

11.3. Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι κα ςυνεργαςκεί με τον Ανάδοχο και κα του παράςχει κάκε βοικεια, υλικό και 
πλθροφορία που ο τελευταίοσ κα ηθτιςει.  

11.4. Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα μζρθ παραβιάςουν κάποιεσ από τισ ωσ άνω εγγυιςεισ ι/και 
προκφψει οποιαδιποτε εκ των ωσ άνω παραβιάςεων εκ μζρουσ οποιουδιποτε εκ των μερϊν, το 
μζροσ αυτό υποχρεοφται να απαλλάξει τον αντιςυμβαλλόμενό του από κάκε ευκφνθ για αποηθμίωςθ, 
ζξοδα άμυνασ, δικαςτικά ζξοδα και άλλα ζξοδα που προζρχονται από απαιτιςεισ τρίτων. Η 
υποχρζωςθ αυτι προχποκζτει ότι ο ωσ άνω αντιςυμβαλλόμενοσ κα ειδοποιιςει προςθκόντωσ το 
άλλο μζροσ για οποιαδιποτε απαίτθςθ ςχετίηεται με τα παραπάνω και ότι κα καταβάλει τθ δζουςα 
επιμζλεια και ςυνδρομι προσ το ςκοπό τθσ άμυνασ ι τθσ επίτευξθσ ςυμβιβαςμοφ.  

 
Άρκρο 12: Απόρρθτο και εμπιςτευτικότθτα 
12.1 Οι πλθροφορίεσ οι οποίεσ γνωςτοποιοφνται από τθν Ο.Ε.Φ. ςτον Ανάδοχο και από τον Ανάδοχο ςτθν 

Ο.Ε.Φ. ςχετικά με τθν παροφςα Σφμβαςθ κα τθροφνται απολφτωσ εμπιςτευτικζσ από το μζροσ που τισ 
λαμβάνει. Το μζροσ που τισ λαμβάνει κα χρθςιμοποιεί τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ μόνο για τουσ 



 

19 

ςκοποφσ τισ παροφςασ Σφμβαςθσ. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ 
να μθν αποκαλφψει ςε οποιονδιποτε τρίτο οποιαδιποτε τεχνικι ι εμπορικι ι οικονομικοφ 
περιεχομζνου πλθροφορία, τθν οποία απζκτθςε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ του με τθν Ο.Ε.Φ.. 

12.2 Οι ωσ άνω πλθροφορίεσ κα τθροφνται απολφτωσ εμπιςτευτικζσ από το μζροσ που τισ λαμβάνει τόςο 
κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, όςο και μετά τθν λιξθ αυτισ. 

12.3 Το κακικον τιρθςθσ απόλυτθσ εμπιςτευτικότθτασ ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο δεν κα επεκτείνεται 
ςε πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία: 
I. τα οποία το μζροσ που τα λαμβάνει γνϊριηε και πριν τθν γνωςτοποίθςι τουσ. 
II. τα οποία ζχουν καταςτεί κοινι γνϊςθ με τρόπο διαφορετικό από τθν παράβαςθ του παρόντοσ 

Άρκρου. 
III. τα οποία το μζροσ που τα λαμβάνει μακαίνει ςτθν ςυνζχεια καλόπιςτα από τρίτο, ο οποίοσ δεν τα 

ζμακε με τρόπο εμπιςτευτικό αμζςωσ ι εμμζςωσ από το μζροσ που τα γνωςτοποιεί ι 
IV. τα οποία το μζροσ που τα λαμβάνει απαιτείται να αποκαλφψει ςε κυβερνθτικζσ ι διοικθτικζσ 

αρχζσ ςφμφωνα με τουσ εφαρμοςτζουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 
 
Άρκρο 13: Καταγγελία - Τροποποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ 
13.1. Με τθν επιφφλαξθ όλων των τυχόν λοιπϊν νομίμων δικαιωμάτων του, κάκε μζροσ δφναται να 

καταγγείλει τθ παροφςα Σφμβαςθ με ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ το άλλο μζροσ, οποτεδιποτε και με 
άμεςθ ιςχφ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

• ςε περίπτωςθ παράβαςθσ από το ζτερο μζροσ κάποιασ από τισ υποχρεϊςεισ του από τθν Σφμβαςθ, θ 
οποία παράβαςθ είτε δεν επιδζχεται κεραπείασ είτε, εφόςον μπορεί να κεραπευτεί, δεν ζχει 
κεραπευτεί από το υπόχρεο μζροσ εντόσ δζκα πζντε (15) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ από το ζτερο μζροσ. 

• κιρυξθσ του ζτερου μζρουσ ςε πτϊχευςθ, κζςθ υπό εκκακάριςθ ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
παφςθσ πλθρωμϊν και γενικϊσ αφερεγγυότθτασ. 

• παφςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ του ζτερου μζρουσ. 

• διακοπισ ι ακφρωςθσ του Ζργου εκ μζρουσ του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. ι αναςτολι πραγματοποίθςισ του για 
χρονικό διάςτθμα που υπερβαίνει τουσ 3 μινεσ. 

• για οποιονδιποτε λόγο λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ο.Ε.Φ. και του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε.. 
13.2. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ καταγγείλει τθν παροφςα ςφμβαςθ προ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ 

υλοποίθςθσ του Ζργου, οι καταβολζσ που ζχουν πραγματοποιθκεί μζχρι τθ ςτιγμι εκείνθ δεν κα 
επιςτρζφονται ςτθν Ο.Ε.Φ. αλλά κα μείνουν εισ χείρασ του Αναδόχου. 

13.3. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ από τθν Ο.Ε.Φ., ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τισ 
μζχρι τθσ καταγγελίασ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ μαηί με τα ςυνοδεφοντα αυτζσ ςτοιχεία και άλλα 
ζγγραφα με τθν ταυτόχρονθ εξόφλθςθ από τθν Ο.Ε.Φ. τυχόν οφειλόμενου ποςοφ. 

13.4. Ουδεμία τροποποίθςθ, διαγραφι, προςκικθ, ακφρωςθ, παραίτθςθ ι άλλθ μεταβολι όρου ι 
διάταξθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ιςχυρι και δεςμευτικι, ζκτοσ αν ζχει διατυπωκεί και γίνει 
αποδεκτι εκ μζρουσ των δφο ςυμβαλλόμενων και του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. εγγράφωσ. 

 
Άρκρο 14: Εκχϊρθςθ Δικαιωμάτων 
Η Ο.Ε.Φ. δεν δικαιοφται να εκχωριςει, με ι χωρίσ αντάλλαγμα, τα δικαιϊματα από τθ Σφμβαςθ ςε τρίτουσ 
χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ του Αναδόχου. 
 
Άρκρο 15: Γνωςτοποίθςθ 
Τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να γνωςτοποιοφν άμεςα και γραπτά το ζνα ςτο 
άλλο κάκε αλλαγι ςτθ νομικι προςωπικότθτα, τθν ζδρα, τθν εκπροςϊπθςι τουσ κ.λπ., που μπορεί να 
επθρεάςει τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ όπωσ προκφπτουν από τθν 
παροφςα. 
 
Άρκρο 16: Εφαρμογι διατάξεων του ΑΚ 
Για όποιο κζμα δεν ορίηεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμογι ζχουν οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα. 
 
Άρκρο 17: Επίλυςθ διαφόρων - Αρμόδια δικαςτιρια 
17.1. Η παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό δίκαιο. 
17.2. Κάκε διαφορά μεταξφ των αντιςυμβαλλόμενων ι κάκε αγωγι του ενόσ των ςυμβαλλόμενων μερϊν 

κατά του άλλου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των αιτιςεων αςφαλιςτικϊν μζτρων, που ςτθρίηονται 
ςτθν παροφςα ςφμβαςθ και δεν ρυκμίςτθκαν με φιλικό διακανονιςμό μεταξφ των ςυμβαλλόμενων 
μερϊν, αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 
Για τθ ςυναποδοχι όλων των ανωτζρω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και υπογράφεται από τουσ δφο 
ςυμβαλλόμενουσ ςε τζςςερα (4) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων δφο (2) ζλαβε θ Ο.Ε.Φ., ζνα (1) ο 
Ανάδοχοσ και ζνα (1) αναρτάται ςτθν ψθφιακι εφαρμογι του Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. 
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