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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Ο Ενιαίοσ Οινοποιθτικόσ Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ άμου (Ε.Ο.. ΑΜΟΤ), 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 αναδόχου για τθν προμικεια πάγιου εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

δράςθσ Δi με τίτλο «Προμικεια παραγωγϊν με εξοπλιςμό για τθν βελτίωςθ ςυνκθκϊν 

καλλιζργειασ, ςυγκομιδισ, μεταφοράσ ελαιοκάρπου» όπωσ περιγράφεται ςτο εγκεκριμζνο διετζσ 

πρόγραμμα δραςτθριοτιτων τθσ Ο.Ε.Φ. Σο εγκεκριμζνο πρόγραμμα περιόδου 01/04/2021 - 

31/12/2022 εγκρίκθκε με τθν υπ  αρικμ. 828/86883/04.08.2021 απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ςτα 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 υμβοφλιο (Δ..) του Εργοδότθ. Σο κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν 

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

του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, 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. Σο 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.  

υμμετζχοντεσ 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.  

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

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

Αξιολόγθςθσ των Προςφορϊν, 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. 

Σόποσ κατάθεςησ προςφορϊν: ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΜΟΤ, 

Μαλαγάρι άμου, Σ.Κ. 83100 

Γλϊςςα υποβολήσ προςφορϊν: Ελλθνικι 

Τποβολή προςφορϊν μζχρι τθν Σετάρτθ, 24/11/2021 και ϊρα 12:00 μ.μ. 

Πληροφορίεσ ς ετικά με το τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ δίνονται από τον κ.  εόδωρο  αρμπι, ςτο 

τθλζφωνο 2273087510 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β:  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑTA ΤΠΕΤ ΤΝΩΝ ΔΘΛΩΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΔΙΟΤ ΤΜΒΑΘ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι αναδόχου με ςκοπό τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ Δi με 

τίτλο «Προμικεια παραγωγϊν με εξοπλιςμό για τθν βελτίωςθ ςυνκθκϊν καλλιζργειασ, 

ςυγκομιδισ, μεταφοράσ ελαιοκάρπου» του εγκεκριμζνου προγράμματοσ Εργαςίασ τθσ Ο.Ε.Φ. 

Ε.Ο.. ΑΜΟΤ, βάςει 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.   

υγκεκριμζνα, θ Ο.Ε.Φ. επικυμεί τθν προμικεια εξακοςίων (600) τεμαχίων ελαιοδιχτυϊν 

διαςτάςεων 6x12 m και βάρουσ 100 gr/m² και τεςςάρων χιλιάδων (4.000) διάτρθτων αγροτικϊν 

κιβωτίων μεταφοράσ ελαιοκάρπου χωρθτικότθτασ 20 kg. 

Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια του ωσ άνω περιγραφόμενου εξοπλιςμοφ 

είναι ςαράντα δφο χιλιάδεσ ευρϊ (42.000,00 €), μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., τα οποία 

επιμερίηονται ςε είκοςι μία χιλιάδεσ ευρϊ (21.000,00 €) για το πρϊτο ζτοσ και είκοςι μία χιλιάδεσ 

ευρϊ (21.000,00 €) για το δεφτερο ζτοσ εφαρμογισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 -  ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Διαγωνιςμόσ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

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

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

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

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά - Οικονομικι 

Προςφορά) που κα υποβλθκοφν κα διενεργθκεί από τθν Eπιτροπι Aξιολόγθςθσ Προςφορϊν, θ 

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

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

Επιτροπισ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

https://www.samoswine.gr/
https://opekepe.gr/el/
https://www.agrocapital.gr/
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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. φμφωνα 

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

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

Οινοποιθτικόσ Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ άμου, Μαλαγάρι άμου, Σ.Κ. 83100, είτε ιδιοχείρωσ, είτε 

με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι ταχυμεταφορά μζχρι και τθν Σετάρτθ, 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. φμφωνα με τθν παράγραφο 4, του άρκρου 

12γ, τθσ υπ  αρικμ. 184/27855/29-01-2021 Τ.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. φμφωνα με τθν παράγραφο 4, του άρκρου 12γ, τθσ 

υπ  αρικμ. 184/27855/29-01-2021 Τ.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: 

 

 τοι εία Αποςτολζα (υποψήφιου Αναδό ου): 

Ονοματεπώνυμο φυςικοφ προςώπου ή Επωνυμία νομικοφ προςώπου, Σαχυδρομική διεφθυνςη, 

Σηλζφωνο και διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 

Διεφθυνςη υποβολήσ και ςτοι εία του διαγωνιςμοφ: 

ΠΡΟ 

Ενιαίοσ Οινοποιητικόσ Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ άμου 

 Μαλαγάρι άμου 

 Σ.Κ. 83100 
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ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Νο 3, 5/11/2021 

Θμερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ …/…/2021 

«Προμικεια πάγιου εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ Δi με τίτλο «Προμικεια παραγωγϊν με 

εξοπλιςμό για τθν βελτίωςθ ςυνκθκϊν καλλιζργειασ, ςυγκομιδισ, μεταφοράσ ελαιοκάρπου» του 

εγκεκριμζνου  

Προγράμματοσ Εργαςίασ τθσ Ο.Ε.Φ. βάςει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014,  

όπωσ ιςχφουν, για τθν διετία 2021 - 2022» 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία 

 

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

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

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Ο υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ πρζπει να περιζχει τα ακόλουκα 

δικαιολογθτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ: 

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

184/27855/29.01.2021 Τ.Α., όπωσ ιςχφει, και παρουςιάηονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β τθσ παροφςθσ, 

με κεϊρθςθ γνιςιου υπογραφισ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ 

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

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

Διοικθτικοφ υμβουλίου (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.Τ. 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) τουλάχιςτον 

40  του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΠΑ του ζργου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ για το 

οποίο υποβάλλουν προςφορά 
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• Τπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τθσ εταιρείασ ότι ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δεν είναι 

εταίροσ, μζλοσ ι μιςκολογικά εξαρτϊμενοσ από τθν Οργάνωςθ Παραγωγϊν 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο υποφάκελοσ με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ πρζπει να περιλαμβάνει 

τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ που παρουςιάηονται ςτο άρκρο 1 τθσ 

παροφςθσ.  

Θ τεχνικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τα κάτωκι:  

1. Αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ, με αναγραφι οίκου καταςκευισ και 

τφπου - μοντζλο 

2.  ρόνο παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία παράδοςθσ 28/02/2022 για το 1ο 

ζτοσ και 30/09/2022 για το 2ο ζτοσ) 

3. Διάρκεια ηωισ και εγγφθςθ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ (τουλάχιςτον 2 ζτθ) 

4. Διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν 

5. Πιςτοποιθτικά CE για όλα τα επιμζρουσ τμιματα ι πιςτοποιιςεισ από αναγνωριςμζνεσ αρχζσ 

κατά περίπτωςθ. 

6. Κατάλογο κυριότερων παραδόςεων ςυναφοφσ εξοπλιςμοφ που πραγματοποιικθκαν κατά τθν 

προθγοφμενθ τριετία, ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ 

των δραςτθριοτιτων του. 

Θ οικονομικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο τον ακόλουκο πίνακα:  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ (ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ/ 
ΟΙΚΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ/ ΣΤΠΟ-
ΜΟΝΣΔΛΟ) 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ ΥΩΡΙ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΔ ΦΠΑ (€) 

ΣΙΜΗ  
ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

      

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Οι προςφορζσ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνεσ και ςφραγιςμζνεσ από τον νόμιμο εκπρόςωπο του 

προςφζροντα, με αναφορά ςτα ςτοιχεία του, ιτοι επωνυμία, νόμιμοσ εκπρόςωποσ, ΑΦΜ, ΔΟΤ, 

διεφκυνςθ, τθλζφωνο/fax και e-mail. 

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τον προςφζροντα για τζςςερισ (4) μινεσ, προκεςμία που 

αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ ιςχφοσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

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

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

άρκρο 4 τθσ παροφςασ). Ειδικότερα θ Επιτροπι ζχει τθν ευκφνθ τθσ παραλαβισ, αποςφράγιςθσ, 

ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ και τθσ τελικισ κατάταξισ τουσ. Θ 



 

8 

αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικϊν και οικονομικϊν 

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

προςφορϊν κα ακολουκιςει τα παρακάτω ςτάδια: 

1. Αξιολόγθςθ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

2. Σεχνικι και οικονομικι αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ προςφορϊν 

3. Σελικι κατάταξθ προςφορϊν  

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

οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βζλτιςτθσ ποιότθτασ - τιμισ.   

Προςφορζσ 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. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο καλεί 

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

κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ 

• ςυνιςτοφν εναλλακτικι προςφορά ι αντιπροςφορά 

• είναι υπό αίρεςθ 

• κζτουν όρο αναπροςαρμογισ, χωρίσ να προβλζπεται ςτθν πρόςκλθςθ 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ), κακϊσ και θ τελικι κατάταξθ των υποψθφίων αποτυπϊνονται ςε πρακτικό τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ το οποίο υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτο Δ.. Θ απόφαςθ του Δ.. 

κοινοποιείται ςτουσ διαγωνιηόμενουσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

1ο τάδιο Αξιολόγηςησ: Ζλεγχοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ 

Ελζγχεται θ πλθρότθτα των επιμζρουσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Διαγωνιηόμενοι που δεν 

πλθροφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ ζγκυρθσ ςυμμετοχισ αποκλείονται από τθν αξιολόγθςθ 

περαιτζρω. 

2ο τάδιο Αξιολόγηςησ: Αξιολόγθςθ Σεχνικϊν και Οικονομικϊν Προςφορϊν 

Θ αξιολόγθςθ των ςτοιχείων των Σεχνικϊν και Οικονομικϊν Προςφορϊν ςυνίςταται ςτθ 

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

υντελεςτζσ Βαρφτθτασ, όπωσ παρουςιάηονται ςτο 3ο ςτάδιο αξιολόγθςθσ. Προςφορά με γενικζσ 

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

περαιτζρω. 

 

Πίνακασ 1. Κριτιρια αξιολόγθςθσ των Σεχνικϊν και Οικονομικϊν Προςφορϊν 

Α ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕΓΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 



 

9 

Ι ΑΝΣΙΛΘΨΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ (ςαφινεια και πλθρότθτα τθσ 
προςφοράσ ωσ προσ το αντικείμενο και τισ απαιτιςεισ 
του ζργου) 30 

ΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
- Οίκοσ καταςκευισ 
- Σφποσ - μοντζλο 
- Σεχνικά χαρακτθριςτικά 
-  ρόνοσ παράδοςθσ 
- Διάρκεια ηωισ 
- Εγγφθςθ 
- Διακεςιμότθτα ανταλλακτικϊν 
- Πιςτοποιθτικά CE για όλα τα επιμζρουσ τμιματα ι 
πιςτοποιιςεισ από αναγνωριςμζνεσ αρχζσ, κατά 
περίπτωςθ 40 

ΙΙΙ ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΟΤ 30 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 

B ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ……… € 

 

 

Σα 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. Θ βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται ςε κλίμακα των 

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

καλφπτονται ςτο μζγιςτο όλοι οι όροι.  

 
3ο τάδιο Αξιολόγηςησ: Σελικι 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ 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 ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ  VIΙ τθσ υπ  αρικμ. 184/27855/29.01.2021 Τ.Α., όπωσ τροποποιικθκε 
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και ιςχφει (βλζπε ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 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 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 Τ.Α., όπωσ ιςχφει. Για τθν οριςτικι ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ απαιτείται από τον ανάδοχο θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ για 

ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό ίςο με το 10  επί τθσ μεγαλφτερθσ ετιςιασ ςυνολικισ αμοιβισ 

του, χωρίσ Φ.Π.Α., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4, του άρκρου 12β, τθσ υπ  αρικμ. 

184/27855/29.01.2021 Τ.Α., όπωσ ιςχφει, φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΝΣΑΕΙ 

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. Θ 

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Θ 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. Θ ςυμμετοχι ςτθ ςχετικι διαδικαςία 

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

 

                                                

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ 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 Όλνκα: 
 

Δπψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 

ηνπ Ν. 1599/1986, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ……………………… δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο γηα ην έξγν ηεο δξάζεο Γi κε ηίηιν «Πξνκήζεηα παξαγσγψλ κε εμνπιηζκφ γηα ηελ βειηίσζε 

ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο, ζπγθνκηδήο, κεηαθνξάο ειαηνθάξπνπ» πνπ αθνξά ζηελ πξφζθιεζε κε αξηζκφ …/…-…-… δελ 

ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ή ηεο εηαηξίαο ηελ νπνία εθπξνζσπψ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

• πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε  

• Γσξνδνθία  

• Απάηε 

• Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

• Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο  

• Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ. 

 

Θμερομθνία:   …/…/20… 
 

Ο – Θ Δθλ. 



 

12 

 
 

(Τπογραφι) 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ 
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να 
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι 
τθν δθλοφςα. 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ 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 Όλνκα: 
 

Δπψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Μεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  
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Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ……………………… δειψλσ φηη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 

γηα ην έξγν ηεο δξάζεο Γi κε ηίηιν «Πξνκήζεηα παξαγσγψλ κε εμνπιηζκφ γηα ηελ βειηίσζε ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο, ζπγθνκηδήο, 

κεηαθνξάο ειαηνθάξπνπ» πνπ αθνξά ζηελ πξφζθιεζε κε αξηζκφ …/…-…-…ε εηαηξία ηελ νπνία εθπξνζσπψ:  

• Γελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)  

• Γελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηεο ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή αλέθθιεηε δηνηθεηηθή πξάμε  

• Γελ ηειεί ππφ θαζεζηψο πηψρεπζεο, νχηε βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην νχηε έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

• Γελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζε άιινπο δηαγσληζκνχο 

• Γελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο γηα ηελ επηινγή Αλαδν ρνπ κε ζηφρν 

ηελ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ  

• Γελ έρεη επηδείμεη επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο φκνηεο θπξψζεηο 

• Γελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππνβιεζέληνο γηα έγθξηζε πξνγξάκκαηνο ηεο ΟΔΦ.  

 

 
Θμερομθνία:   …/…/20… 

 
Ο – Θ Δθλ. 

 
(Τπογραφι) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ 
του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να 
προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, 
τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι 
τθν δθλοφςα.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΣΥΜΒΑΣΗ
 
ΔΡΓΟΥ  

 

ην …. ζήκεξα, …/…/…, εκέξα …. νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη, ήηνη: 
 
α) αθ’ ελφο ε Ο.Π. …. κε έδξα ζηνλ …. Σ.Κ. …. θαη κε Α.Φ.Μ.: …., Γ.Ο.Τ.: …. λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε απφ 
ηνλ θ. …,, ε νπνία σο Οξγάλσζε Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ (Ο.Δ.Φ.) αλέιαβε ηελ πινπνίεζε δηεηνχο 
Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο, ζην πιαίζην ησλ Καλ. (ΔΔ) 611/2014 θαη 615/2014 γηα ηελ πεξίνδν 2021 - 2022, ην 
νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ….. Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη κε ηελ ππ’ αξηζ. 184/27855/29.01.2021 Απφθαζε, πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο 
«ε Ο.Δ.Φ.» θαη  
β) αθεηέξνπ ε εηαηξεία …. κε έδξα …, Σ.Κ. …. θαη κε Α.Φ.Μ.: …… ηεο Γ.Ο.Τ.: ….., λνκίκσο εθπξνζσπνχκελε 
απφ ηελ …. πνπ ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο σο «ν Αλάδνρνο»,  
 
έρνληαο ππφςε:  

• ηνλ Καλ. (ΔΔ) 1308/2013 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ 
πξντφλησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) αξηζ. 1037/2001 
θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ» (Δληαίνο θαλνληζκφο Κ.Ο.Α.). 

• ηνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε Καλ. (ΔΔ) 611/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ηνπ 
ηνκέα ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ. 

• ηνλ εθηειεζηηθφ Καλ. (ΔΔ) 615/2014 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 
1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα εξγαζίαο γηα ηε ζηήξημε ησλ 
ηνκέσλ ηνπ ειαηνιάδνπ θαη ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ. 

• ηελ ππ’ αξηζ. 282966/09.07.2007 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ δηαδηθαζίαο πιεξσκψλ ηνπ ΝΠΙΓ κε ηελ επσλπκία 
Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ 
(Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ησλ εληζρχζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ 
(ΔΛΔΓΔΠ)» (Β΄1205) 

• ηελ ππ’ αξηζ. 184/27855/29.01.2021 Απφθαζε Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 
«Πξνγξάκκαηα Δξγαζίαο Οξγαλψζεσλ Διαηνπξγηθψλ Φνξέσλ πεξηφδνπ 2021-2022», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη 

• ηελ ππ’ αξηζ. …. απφθαζε αλαγλψξηζεο ηεο Ο.Δ.Φ. σο Ο.Π. 

• ηελ ππ’ αξηζ. …… Απφθαζε ηεο Πξντζηακέλεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σξνθίκσλ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηεο Ο.Δ.Φ. ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ππνβιήζεθε θάθεινο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ …. σο 
Οξγάλσζε Διαηνπξγηθνχ Φνξέα (Ο.Δ.Φ.), θαζψο θαη πξφγξακκα εξγαζίαο. Σν πξφγξακκα εξγαζίαο 
αμηνινγήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο, θαζψο θαη νη αλάινγεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ 
λα πινπνηεζνχλ θαηά ηελ δηεηία 2021-2022 

• ηελ ππ’ αξηζ. …. απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ο.Δ.Φ. ζηηο …/…/20…, 
 
ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απφ θνηλνχ δεθηά ηα αθφινπζα:  
 
 πθπο 1: Ανηικείμενο ηηρ Σύμ αζηρ  

Με ηελ παξνχζα ε Ο.Δ.Φ. αλαζέηεη θαη ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα πξνκεζεχζεη ηελ Ο.Δ.Φ., ζην πιαίζην ηεο 
Γξάζεο   με ηίηλο “ .” πνπ αθνξά ζην … έηνο ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο Δξγαζίαο ηεο Ο.Δ.Φ. 

(εθεμήο θαινχκελν σο «Γξάζε»). πγθεθξηκέλα ε Ο.Δ.Φ., αλαζέηεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ πξνκήζεηα ……. (εθεμήο 
θαινχκελεο σο «Δμνπιηζκφο»), κε παξάδνζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ο.Δ.Φ., πξνυπνινγηζζέληνο πνζνχ: …. 
επξψ […. €]. 
Παξάιιεια ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ζηελ σο άλσ δηεχζπλζε ηεο Ο.Δ.Φ., λα εγθαηαζηήζεη θαη 
λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ εμνπιηζκφ, θαζψο θαη λα εθπαηδεχζεη ζηελ ρξήζε ηνπ ην πξνζσπηθφ ηεο Ο.Δ.Φ.. 
Δηδηθφηεξα, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα - ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά πνπ έρεη ππνβάιεη κεηά απφ 
εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηεο Ο.Δ.Φ. ζηηο …. κέρξη ηηο … Σα ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηνπ «Δμνπιηζκνχ», 
πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα [Σερληθή πεξηγξαθή & Οηθνλνκηθή πξνζθνξά].  
ηνλ «Δμνπιηζκφ», πξέπεη λα αλαθέξνληαη επδηάθξηηα θαη ζε εκθαλέο ζεκείν, κε αλαπφζπαζηε εηδηθή πιαθέηα 
ή αλεμίηειε αλαγξαθή ην θείκελν: « πόγπαμμα ζςγσπημαηοδοηούμενο από ηην Δ.Δ. και ηην Δλλάδα Καν. 
(ΔΚ) 611/2014 και 615/2014, όπωρ ιζσύοςν, Γπάζη  .. ηος εγκεκπιμένος ππογπάμμαηορ με ηην ςπ’ απιθ. 
 . Απόθαζη ηος Υποςπγού Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Τποθίμων».  
 
 πθπο 2: Σκοπόρ ηηρ Σύμ αζηρ  

θνπφο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (εθεμήο «ε χκβαζε») είλαη αθελφο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο παξάδνζεο θαη ηεο 
πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ν θαζνξηζκφο γεληθά ησλ φξσλ ππφ ηνπο νπνίνπο ν Αλάδνρνο ζα πξνζθέξεη ηηο 
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ππεξεζίεο ηνπ θαη ε Ο.Δ.Φ. ζα απνδέρεηαη απηέο, αθεηέξνπ δε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ην θάζε ζπκβαιιφκελν 
κέξνο αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ άιινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  
 
 πθπο 3: Υποσπεώζειρ ηος Αναδόσος  

3.1. Ο Αλάδνρνο δειψλεη φηη έρεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ην αλαηηζέκελν κε ηελ παξνχζα 
έξγν.  
3.2. Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ζην πιαίζην ηεο παξάδνζεο ηνπ Δμνπιηζκνχ, αθνξνχλ ζηνλ 
Σνκέα […] «….».  
3.3. Σξφπνο Παξάδνζεο Δμνπιηζκνχ  

• Ο Αλάδνρνο δειψλεη φηη ν «Δμνπιηζκφο» είλαη θαηλνχξγηνο θαη ακεηαρείξηζηνο, απαιιαγκέλνο απφ θάζε 
λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ ειάηησκα, απφ νηνδήπνηε ρξένο, κεζεγγχεζε, ελερπξίαζε, θαηάζρεζε, θάζε 
θηινληθία θαη δηέλεμε θαη γεληθά απφ θάζε λνκηθφ ειάηησκα, θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε ηελ νπνία 
πξννξίδεηαη θαη εγγπάηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ζήκεξα.  

• Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηεί ην έξγν κε βάζε ην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ηεο Ο.Δ.Φ..  

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηππψλεη εγγξάθσο ηπρφλ αλάγθεο θαη αηηήκαηα ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο 
πξφηαζεο ηεο Ο.Δ.Φ., ε θάιπςε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε απφ ηελ Ο.Δ.Φ. ηνπ 
Έξγνπ.  

• Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη κεηά απφ απηή, γηα ρξφλν ίζν κε ηνλ ρξφλν παξαγξαθήο 
ηεο αμίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ θαη ν νπνίνο δελ δχλαηαη λα 
είλαη κηθξφηεξνο ησλ πέληε εηψλ.  

• Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζέηεη ζε θίλδπλν ηεο πινπνίεζε ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  

• Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα πεξηπηψζεηο κεξηθήο ή νιηθήο κε πξαγκαηνπνίεζεο ελεξγεηψλ ηνπ 
Έξγνπ, εθφζνλ ν ίδηνο έρεη πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ χκβαζε 
θαζήθνληα ηνπ θαη εηδηθφηεξα λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Ο.Δ.Φ. φηαλ ιακβάλεη γλψζε γηα πξνβιήκαηα 
πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο επίιπζήο ηνπο.  

 
 πθπο 4: Γιάπκεια ηηρ Σύμ αζηρ  

Η παξνχζα χκβαζε παξάγεη απνηειέζκαηα απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ζχκβαζεο ζηηο .… 
Η εκεξνκελία πεξαηψζεσο ηεο πξνκήζεηαο δελ δχλαηαη λα παξαηαζεί πέξαλ ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2022. 
 
 πθπο 5: Αμοι ή – Τπόπορ και Φπόνορ Καηα ολήρ ηηρ Αμοι ήρ  
5.1. Ο πξνυπνινγηζκφο ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο απηήο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ …. [€  ], πιένλ Φ.Π.Α. 

24%: ηεηξαθφζηα νγδφληα επξψ [€ …].  
Ο Αλάδνρνο ζα εηζπξάμεη ηελ ακνηβή ηνπ ηκεκαηηθά σο θάησζη:  
 
 

ΕΤΟΣ ΧΟ (01/04/20… -31/03/20…) 

ΔΟΕΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) Φ.Π.Α. (€) ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Α    

Β    

 
 
ην πνζφλ απηφ, ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ε 
κεηαθνξά, ε εθπαίδεπζε θαη φ,ηη πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά.  
Σα πνζά ζα θαηαηεζνχλ ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ: ….. ηνπ Αλαδφρνπ ηεο …. Σξάπεδαο ή/ θαη κε επηηαγή. 
5.2. Γηα ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο ηνπ ν Αλάδνρνο εθδίδεη πξνο ηελ Ο.Δ.Φ. ηα εθάζηνηε πξνβιεπφκελα απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο παξαζηαηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πξνο είζπξαμε πνζφ. Η Ο.Δ.Φ. ππνρξενχηαη θαηά ηελ 
πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ λα ηνπ θαηαβάιεη ηνλ εθάζηνηε νθεηιφκελν Φ.Π.Α. ηνπ / ησλ παξαζηαηηθνχ/σ λ θαη λα 
παξαθξαηεί θαη λα απνδίδεη ηπρφλ πξνβιεπφκελνπο θφξνπο θαη ηέιε.  
 
 πθπο 6 : Αναθεώπηζη Τιμών  
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Αλαζεψξεζε ηεο παξαπάλσ νξηδφκελεο αμίαο ‐ ηηκήκαηνο ‐ ακνηβήο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ή 

ζπγρσξείηαη, είηε ιφγσ απξφνπηεο κεηαβνιήο ησλ ζπλζεθψλ, είηε ζπλέπεηα λνκηζκαηηθήο ή ηηκαξηζκηθήο 
κεηαβνιήο, είηε γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν.  
Οπνηαδήπνηε δε αμίσζε ηνπ Πξνκεζεπηή γηα αχμεζε ηεο ζπκθσλεκέλεο ηηκήο είλαη εληειψο απαξάδεθηε, 
απηνχ παξαηηνχκελνπ απφ απηήλ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ εθ ησλ άξζξσλ 388 θαη 696 ηνπ αζηηθνχ θψδηθα ή 

θάπνηαο άιιεο δηάηαμεο, δηθαηψκαηνο, αλαζεψξεζεο ηεο παξαπάλσ ζπκθσλεκέλεο αμίαο ‐ ηηκήκαηνο ‐ 

ακνηβήο. Δηδηθφηεξα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απξφβιεπηε κεηαβνιή ζπλζεθψλ ε ηπρφλ αχμεζε κηζζψλ θαη 
εκεξνκηζζίσλ ή αχμεζε ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ θ.ιπ..  
 

 πθπο 7: Δποπηεία ‐  λεγσορ ‐  απαλα ή  

Η Ο.Δ.Φ. ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν θάζε πιεξνθνξία ηερληθήο ή / θαη άιιεο θχζεο, πνπ αθνξνχλ 
ζηελ ίδηα θαη απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ Τπεξεζηψλ πνπ αλαηίζεηαη ζηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα θξαηά εκπηζηεπηηθέο ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.  
Ο έιεγρνο ηήξεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ε παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο, ζα γίλεηαη απφ ηελ Ο.Δ.Φ..  
Η παξαιαβή δηελεξγείηαη σο εμήο:  

• Ο Αλάδνρνο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηελ Ο.Δ.Φ. ηνπιάρηζηνλ έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ θάζε παξάδνζε.  

• Η Ο.Δ.Φ. ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνπο ηνπηθνχο ειεγθηέο ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο (παξάδνζε 
«Δμνπιηζκνχ»), ψζηε λα παξεπξίζθνληαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ «Δμνπιηζκνχ».  

• Οξηζηηθή παξαιαβή κε ηελ παξάδνζε, ηελ εγθαηάζηαζε, ζέζε θαη ιεηηνπξγία, θαζψο θαη εθπαίδεπζε γηα ηνλ 
«Δμνπιηζκφ», κε απνζηνιή ζρεηηθψλ εγγξάθσλ : α) πξσηφθνιιν παξάδνζεο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
Αλάδνρν θαη β) πξσηφθνιιν παξαιαβήο ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηελ παξαιακβάλνπζα Ο.Δ.Φ..  

• Όηαλ ε Ο.Δ.Φ. παξαιάβεη ηα πξσηφθνιια παξάδνζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη αλάινγν ζπγθεληξσηηθφ 
έγγξαθν (πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο) γηα ηνλ «Δμνπιηζκφ».  

• Όια ηα κέξε πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα, θαηάιιεια γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο κέρξη ηνλ ηφπν ηειηθνχ 
πξννξηζκνχ ηνπο. Η κεηαθνξά θαη ε αζθάιηζε ηνπο γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε επζχλε, κεξηκλά θαη δαπάλε ηνπ 
Αλαδφρνπ.  

 
Η παξαιαβή αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:  
 

• Ο «Δμνπιηζκφο» παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλνο θαη ζθξαγηζκέλνο κε εηδηθή ηαηλία θαη παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή.  

• Η νξηζηηθή πνζνηηθή παξαιαβή, πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζία πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.  

• Ο «Δμνπιηζκφο»» εγθαζίζηαηαη θαη νινθιεξψλεηαη ε εθπαίδεπζε θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ.  

• Η νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή, θαζψο θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ [πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο εμνπιηζκνχ], γίλεηαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα πέληε [15] εκεξψλ, κεηά ηελ νινθιεξσκέλε 
παξάδνζε, ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη επίδεημε ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπο.  

• Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε ειάηησκα ηνπ «Δμνπιηζκνχ» πνπ ζα δηαπηζησζεί ζην ζηάδην ηεο πνηνηηθήο 
παξαιαβήο, θαζψο θαη γηα θάζε έιιεηςε ή παξάιεηςε ησλ ζπκθσλεζέλησλ πξνδηαγξαθψλ.  

• ε πεξίπησζε παξαηεξήζεσλ, εθ κέξνπο ηεο Ο.Δ.Φ. γηα ειιείςεηο ή / θαη παξαιείςεηο ή / θαη αθαηαιιειφηεηα 
ηνπ παξαδνηένπ εμνπιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη εθ 
λένπ ην παξαδνηέν, έρνληαο απνθαηαζηήζεη ηηο παξαηεξεζείζεο ειιείςεηο ή / θαη παξαιείςεηο ή/θαη 
αληηθαηαζηήζεη ηα θξηζέληα σο αθαηάιιεια, εληφο δέθα [10] εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ.  

• ηελ πεξίπησζε φπνπ ην εθ λένπ ππνβαιιφκελν παξαδνηέν, δελ ζεσξεζεί θαη πάιη ηθαλνπνηεηηθφ ηφηε ε 
Ο.Δ.Φ. έρεη ην δηθαίσκα είηε λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηάπησζε ηεο 
εγγπεηηθήο θαη ζηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ ζχκβαζε θπξψζεσλ, είηε λα δερζεί ηελ κεξηθή 
παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ κε αλάινγε κείσζε ηεο αξρηθήο ηηκήο, είηε λα δψζεη ζηνλ Αλάδνρν κηα πξφζζεηε 
δηνξία δέθα [10] εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ / παξαιείςεσλ ή/θαη 
αθαηαιιεινηήησλ ηνπ παξαδνηένπ.  

• Δάλ παξέιζεη δηάζηεκα δεθαπέληε [15] εκεξψλ, ρσξίο παξαηεξήζεηο απφ ηελ Ο.Δ.Φ. ην παξαδνηέν ζεσξείηαη 
φηη έγηλε απνδεθηφ.  

 
 πθπο 8: Λοιπέρ Υποσπεώζειρ  

8.1. Έθαζηνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ ππνρξενχηαη:  
8.1.1. Να γλσξίδεη ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ Έξγνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ θαλνληζκψλ θαη εζληθψλ απνθάζεσλ. Να ελεκεξψλεη ακειιεηί ηνλ έηεξν ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ αληηβαίλεη 
ζην παξαπάλσ θαλνληζηηθφ πιαίζην.  
8.1.2.  Να ιακβάλεη ππφςε ηα αηηήκαηα θαη ηηο ππνδείμεηο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηνλ έηεξν ησλ 
ζπκβαιιφκελσλ θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηά ζε εχινγν ρξφλν. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη ηπρφλ 
επηθπιάμεηο πξέπεη λα εθθξάδνληαη έγθαηξα θαη γξαπηά.  
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8.1.3. Να παξέρεη ζηνλ έηεξν ησλ ζπκβαιιφκελσλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηίδεηαη κε ην 
Πξφγξακκα γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Αλ δεηεζεί θαη δελ είλαη δηαζέζηκε λα θξνληίδεη γηα ηελ απφθηεζε 
θαη ηελ άκεζε δηαβίβαζε ηεο.  
8.1.4.  Να απέρεη απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ 
εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο.  
8.1.5.  ε πεξίπησζε πνπ έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, δηαπηζηψζεη φηη ν έηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
δελ ηεξεί ελ φιν ή ελ κέξεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, ηφηε έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο θαη αηηηνινγεκέλα δηνξζσηηθέο ή / θαη 
ζπκπιεξσκαηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαλνληθή ηνπο εθηέιεζε, πξνζδηνξίδνληαο έλα εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ζηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη ν έηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ λα εθηειέζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ν ίδηνο [ν αηηψλ] λα απνδερζεί ζησπεξψο ή εγγξάθσο, ή λα απνξξίςεη απηέο. 
Η νξηζηηθή απφξξηςε, ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
8.1.6.  πκθσλείηαη φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απηήο, γίλεηαη κφλν κεηά 
απφ γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.  
 

8.2. Δπηπιένλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη:  
8.2.1.  Να δηαζέηεη ζηελ Ο.Δ.Φ. θαη ζηηο αξκφδηεο εζληθέο Αξρέο (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., Γ.Α.Ο.Κ. θ.ιπ.) θάζε 
πιεξνθνξία ή έγγξαθν, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ.  
8.2.2.  Να θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαιή, έγθαηξε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή 
πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ φπσο απαηηνχλ θαη επηβάιινπλ ηα ρξεζηά θαη επαγγεικαηηθά 
ήζε.  
 

 πθπο 9: Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

 

Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και κατά τθν υπογραφι τθσ ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ  αρικμ. 
………………. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ ………………., ποςοφ ………… ευρϊ (………… €), ωσ εγγφθςθ τθσ υλοποίθςθσ του 
ζργου *10  επί του κακαροφ ποςοφ τθσ προςφοράσ του].  
 
Η εγγχεζε απηή ζα παξακείλεη ζηελ Ο.Δ.Φ., κέρξη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ Μεραλήκαηνο (βι. 
άξζξν 7) ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ παξαιαβή απφ ηελ Ο.Δ.Φ.:   
 
1. Σνπ Πξσηνθφιινπ Παξάδνζεο ηνπ Μεραλήκαηνο κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ Αλαδφρνπ 
2. Σνπ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο ηνπ Μεραλήκαηνο κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο Ο.Δ.Φ. ήηνη, κέρξη ηελ 
νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ "Δμνπιηζκνχ". 
 
Θα επηζηξαθεί ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ πιήξε θαη θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ελψ ζε 
πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ξεηά ζεσξνχκελσλ φισλ ησλ σο θχξησλ 
θαη νπζησδψλ, ε εγγχεζε ζα θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηεο Ο.Δ.Φ.  
 
 πθπο 10:  απά αζη Υποσπεώζεων  

10.1.  ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο εθ ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα, ν έηεξνο ησλ ζπκβαιιφκελσλ ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί εγγξάθσο 
ηνλ πξψην θαη λα ιάβεη θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα λα πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα, ην αξγφηεξν εληφο 
δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεξήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα θαη ν ίδηνο ν αηηψλ ή λα απνδερζεί ζησπεξψο ή 
εγγξάθσο ή λα απνξξίςεη απηέο.  
10.2.  ε πεξίπησζε πνπ ε σο άλσ πξνζεζκία ζεξαπείαο παξέιζεη άπξαθηε ζπλίζηαηαη ιφγνο θαηαγγειίαο ηεο 
χκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 ηεο χκβαζεο.  
 

 πθπο 11: Γηλώζειρ ‐ Δγγςήζειρ ηων μεπών  

11.1.  Σα κέξε δειψλνπλ, εγγπψληαη θαη λνκηκνπνηνχληαη πιήξσο, λα ππνγξάςνπλ ηε χκβαζε θαη λα 
εθηειέζνπλ ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηή, ρσξίο ην δηθαίσκα ηνπο λα πεξηνξίδεηαη 
ή λα αληηβαίλεη ζε πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο κε ηξίηνπο.  
11.2.  Η Ο.Δ.Φ. εγγπάηαη φηη δελ έρεη ζπλάςεη κε ηξίηνπο ζπκβάζεηο πνπ λα αληίθεηληαη ζην πεξηερφκελν ηεο 
χκβαζεο, νχηε πξφθεηηαη λα πξνρσξήζεη ζηε ζχλαςε κε ηξίηνπο ηέηνησλ ζπκβάζεσλ.  
11.3.  Η Ο.Δ.Φ. εγγπάηαη φηη ζα ζπλεξγαζζεί κε ηνλ Αλάδνρν θαη ζα ηνπ παξάζρεη θάζε βνήζεηα, πιηθφ θαη 
πιεξνθνξία πνπ ν ηειεπηαίνο ζα δεηήζεη.  
11.4. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην απφ ηα κέξε παξαβηάζνπλ θάπνηεο απφ ηηο σο άλσ εγγπήζεηο ή/θαη πξνθχςεη 
νπνηαδήπνηε εθ ησλ σο άλσ παξαβηάζεσλ εθ κέξνπο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ κεξψλ, ην κέξνο απηφ ππνρξενχηαη 
λα απαιιάμεη ηνλ αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ απφ θάζε επζχλε γηα απνδεκίσζε, έμνδα άκπλαο, δηθαζηηθά έμνδα θαη 
άιια έμνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ απαηηήζεηο ηξίησλ. Η ππνρξέσζε απηή πξνυπνζέηεη φηη ν σο άλσ 
αληηζπκβαιιφκελνο ζα εηδνπνηήζεη πξνζεθφλησο ην άιιν κέξνο γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε ζρεηίδεηαη κε ηα 
παξαπάλσ θαη φηη ζα θαηαβάιεη ηε δένπζα επηκέιεηα θαη ζπλδξνκή πξνο ην ζθνπφ ηεο άκπλαο ή ηεο επίηεπμεο 
ζπκβηβαζκνχ.  
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 πθπο 12: Απόππηηο και εμπιζηεςηικόηηηα  

12.1 Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηελ Ο.Δ.Φ. ζηνλ Αλάδνρν θαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ 
Ο.Δ.Φ. ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα χκβαζε ζα ηεξνχληαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο απφ ην κέξνο πνπ ηηο ιακβάλεη. 
Σν κέξνο πνπ ηηο ιακβάλεη ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο σο άλσ πιεξνθνξίεο κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηηο παξνχζαο 
χκβαζεο. Δηδηθφηεξα θαη ελδεηθηηθά ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ απνθαιχςεη ζε 
νπνηνλδήπνηε ηξίην νπνηαδήπνηε ηερληθή ή εκπνξηθή ή νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πιεξνθνξία, ηελ νπνία 
απέθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ Ο.Δ.Φ..  
12.2 Οη σο άλσ πιεξνθνξίεο ζα ηεξνχληαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο απφ ην κέξνο πνπ ηηο ιακβάλεη ηφζν θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, φζν θαη κεηά ηελ ιήμε απηήο.  
12.3 Σν θαζήθνλ ηήξεζεο απφιπηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ  ξζξν δελ ζα επεθηείλεηαη ζε 
πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία :  

 . ηα νπνία ην κέξνο πνπ ηα ιακβάλεη γλψξηδε θαη πξηλ ηελ γλσζηνπνίεζή ηνπο.  
  . ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί θνηλή γλψζε κε ηξφπν δηαθνξεηηθφ απφ ηελ παξάβαζε ηνπ παξφληνο  ξζξνπ.  
   . ηα νπνία ην κέξνο πνπ ηα ιακβάλεη καζαίλεη ζηελ ζπλέρεηα θαιφπηζηα απφ ηξίην, ν νπνίνο δελ ηα έκαζε 
κε ηξφπν εκπηζηεπηηθφ ακέζσο ή εκκέζσο απφ ην κέξνο πνπ ηα γλσζηνπνηεί 
 ή  
  . ηα νπνία ην κέξνο πνπ ηα ιακβάλεη απαηηείηαη λα απνθαιχςεη ζε θπβεξλεηηθέο ή δηνηθεηηθέο αξρέο 
ζχκθσλα κε ηνπο εθαξκνζηένπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο.  

 

 πθπο 13: Καηαγγελία ‐ Τποποποίηζη ηηρ Σύμ αζηρ  

13.1. Με ηελ επηθχιαμε φισλ ησλ ηπρφλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπ, θάζε κέξνο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη 
ηε παξνχζα χκβαζε κε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ην άιιν κέξνο, νπνηεδήπνηε θαη κε άκεζε ηζρχ, ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:  

I. ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ην έηεξν κέξνο θάπνηαο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ χκβαζε, ε 
νπνία παξάβαζε είηε δελ επηδέρεηαη ζεξαπείαο είηε, εθφζνλ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί, δελ έρεη 
ζεξαπεπηεί απφ ην ππφρξεν κέξνο εληφο δέθα πέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο απφ ην έηεξν κέξνο.  

II. θήξπμεο ηνπ έηεξνπ κέξνπο ζε πηψρεπζε, ζέζε ππφ εθθαζάξηζε ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
παχζεο πιεξσκψλ θαη γεληθψο αθεξεγγπφηεηαο.  

III. παχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ έηεξνπ κέξνπο.  

IV. δηαθνπήο ή αθχξσζεο ηνπ Έξγνπ εθ κέξνπο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ή αλαζηνιή πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ 
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 3 κήλεο.  

V. γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ιχζεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Ο.Δ.Φ. θαη ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ..  
 

13.2.  ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ, νη θαηαβνιέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε δελ ζα επηζηξέθνληαη 
ζηελ Ο.Δ.Φ. αιιά ζα κείλνπλ εηο ρείξαο ηνπ Αλαδφρνπ.  
13.3.  ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο απφ ηελ Ο.Δ.Φ., ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηηο 
κέρξη ηεο θαηαγγειίαο εθηειεζζείζεο εξγαζίεο καδί κε ηα ζπλνδεχνληα απηέο ζηνηρεία θαη άιια έγγξαθα κε ηελ 
ηαπηφρξνλε εμφθιεζε απφ ηελ Ο.Δ.Φ. ηπρφλ νθεηιφκελνπ πνζνχ.  
13.4.  Οπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, αθχξσζε, παξαίηεζε ή άιιε κεηαβνιή φξνπ ή δηάηαμεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ηζρπξή θαη δεζκεπηηθή, έθηνο αλ έρεη δηαηππσζεί θαη γίλεη απνδεθηή εθ κέξνπο ησλ 
δχν ζπκβαιιφκελσλ θαη ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. εγγξάθσο.  
 
 πθπο 14: Δκσώπηζη Γικαιωμάηων  

Η Ο.Δ.Φ. δελ δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, ηα δηθαηψκαηα απφ ηε χκβαζε ζε ηξίηνπο 
ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
 πθπο 15: Γνωζηοποίηζη  

Σα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηνχλ άκεζα θαη γξαπηά ην έλα ζην 
άιιν θάζε αιιαγή ζηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, ηελ έδξα, ηελ εθπξνζψπεζή ηνπο θ.ιπ., πνπ κπνξεί λα 
επεξεάζεη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα.  
 
 πθπο 16: Δθαπμογή διαηάξεων ηος ΑΚ  

Γηα φπνην ζέκα δελ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκνγή έρνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  
 

 πθπο 17: Δπίλςζη διαθόπων ‐ Απμόδια δικαζηήπια  

17.1.  Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην.  
17.2.  Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ αληηζπκβαιιφκελσλ ή θάζε αγσγή ηνπ ελφο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαηά 
ηνπ άιινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηήζεσλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ παξνχζα 
ζχκβαζε θαη δελ ξπζκίζηεθαλ κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, απνθιεηζηηθά 
αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα Αζελψλ.  
 
Γηα ηε ζπλαπνδνρή φισλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζχκβαζε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο δχν 
ζπκβαιιφκελνπο ζε ηέζζεξα (4) φκνηα πξσηφηππα, εθ ησλ νπνίσλ δχν (2) έιαβε ε Ο.Δ.Φ., έλα (1) ν Αλάδνρνο 
θαη έλα (1)  αλαξηάηαη ζηελ ςεθηαθή εθαξκνγή ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. 
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 
  ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Δ.Φ.       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΟΦΟ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

 

ΣΡΑΠΕΗΑ:…………………… 

(ΠΛΘΡΘ ΣΟΙ ΕΙΑ, ΚΑΣΑΣΘΜΑ, ΣΑ . ΔΙΕΤ ΤΝΘ  

 

Προσ: Αγροτικό … 
 

 

ΑΡΙ ΜΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ:……….. 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ: … € 

(ΠΟΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ, ΕΤΡΩ): … ευρϊ και … λεπτά 

ΣΟΠΟ, ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ: 

 
Κφριοι, 
ασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυϊμεκα ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ του ποςοφ των … ΕΤΡΩ - (ολογράφωσ ΕΤΡΩ) υπζρ τθσ εταιρείασ …… με 
ζδρα ςτθ διεφκυνςθ …….., Σ.Κ. …….., …….. και με Α.Φ.Μ. …….. τθσ Δ.Ο.Τ. …….., ςτο οποίο και μόνο 
περιορίηεται θ εγγφθςθ μασ που αντιςτοιχεί ςτο 10  επί του κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ του πάγιου 
εξοπλιςμοφ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ του ζργου που αφορά τθ δραςτθριότθτα … με 
τίτλο  …  του εγκεκριμζνου προγράμματοσ εργαςίασ τθσ Ο.Ε.Φ. Ο.Π. …, με βάςθ τουσ Κανονιςμοφσ (ΕΕ) 
611/2014 και 615/2014 τθσ Επιτροπισ, όπωσ ιςχφουν, και τθν υπ  αρικμ. …/…/…-…-2021 Απόφαςθ 
Ζγκριςθσ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 
 
Σο πιο πάνω ποςό τθροφμε ςτθν διάκεςι ςασ και ζχουμε τθν υποχρζωςθ ςε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ 
κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, να ςασ το καταβάλουμε ολόκλθρο ι μζροσ του, απροφάςιςτα και χωρίσ καμιά 
αντίρρθςθ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ διλωςι ςασ προσ εμάσ, χωρίσ να ερευνιςουμε το 
νόμιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ. 
 
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 
 
Θ παροφςα εγγφθςθ όπωσ και κάκε υποχρζωςθ που απορρζει από αυτι κα διζπεται από τουσ 
Ελλθνικοφσ νόμουσ, ενϊ αρμόδια για επίλυςθ των τυχόν διαφορϊν που προκφπτουν από αυτι, κα είναι 
τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ. 
 
Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι που αφορά τθν παραπάνω και μόνο αιτία, ιςχφει μζχρι τθν …/…/… 
 
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
ςτα Ν.Π.Δ.Δ. ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 
ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομίασ και Οικονομικϊν για τθν Σράπεηα μασ. ε περίπτωςθ 
εξαίρεςθσ τθσ τράπεηασ από τα ανωτζρω όρια, κα γίνεται αναφορά τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 
 
Με τιμι, 
ΣΡΑΠΕΗΑ......... 

 


