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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α 1 
 
Με υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την υλο-

ποίηση του έργου «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργα-
σίας διετίας 2021/2022»  της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) με την ε-
πωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΩΝ» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 
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Ι. Προοίμιο  
O «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ» έχοντας υπόψη: 
(α) Το Κανονισμό 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17.12.2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωρ-
γικών προϊόντων. 

(β) Τον Κανονισμό 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17.12.2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

(γ) Τον Κανονισμό 611/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 11.3.2014 
για την συμπλήρωση του Κανονισμού 1308/2013 όσον αφορά τα προγράμματα του τομέα 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 

(δ) Τον Κανονισμό 615/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6.6.2014 για 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού 1306/2013 και του Κανονισμού 1308/2013 
σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών. 

(ε) Τον Κανονισμό 908/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6.8.2014 για 
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1306/2013 όσον αφορά τους οργανι-
σμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, την δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση 
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια. 

(στ) Την υπ’ αριθ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 1205/2007) για την έ-
γκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανι-
σμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

(ζ) Την υπ’ αριθ. 184/27855/2021 απόφαση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) (ΦΕΚ Β 339/29.01.2021) «Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων 
Ελαιουργικών Φορέων, περιόδου 2021-2022», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις απο-
φάσεις Υπ.Α.Α.Τ. υπ’ αριθ. 320/42961/10.02.2021 (ΦΕΚ Β 541/11.02.21), 
665/71090/11.03-2021 (ΦΕΚ Β 963/11.02.21), 2431/265271/ 28.09.2021 (ΦΕΚ Β 
4448/28.09.21), εφεξής αναφερόμενη ως «ΥΑ ΟΕΦ» 

(η) Την υπ’ αριθ. 842/86897/04.08.21 απόφαση του Υπουργείου Α.Α.Τ. (ΑΔΑ: 
ΡΞΕΞ4653ΠΓ-21Β), περί έγκρισης του προγράμματος εργασίας για την διετία 2021-2022 
στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων 
(Ο.Ε.Φ) με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ», εφεξής αναφερόμενη ως «ΟΕΦ». 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
Επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με υποβολή προσφοράς για την υλοποί-
ηση του έργου «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας διετίας 
2021/2022», κατηγορίας δαπάνης παροχής υπηρεσιών. 

ΙΙ. Περιγραφή του έργου 
Ο Ανάδοχος υλοποιεί το έργο στο πλαίσιο όλων των δράσεων, όπως παρουσιάζονται 

στον εγκεκριμένο πίνακα χρηματοδότησης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για την 
διετία 2021-2022, ο οποίος επισυνάπτεται ως Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης. 
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Με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, η συνολική αμοιβή του έργου ανέρχε-
ται σε 2.775,00 €, ολογράφως δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ. Η αμοιβή 
κατανέμεται σε 1.420,00 € (1η διαχειριστική περίοδος) και 1.355,00 € (2η διαχειριστική 
περίοδος). Στη αμοιβή του έργου δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
(ΦΠΑ). 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 
 Επιμέλεια της σύνταξης και υποβολής των προβλεπομένων εκθέσεων προόδου και υ-

λοποίησης του Προγράμματος. 
 Επιμέλεια της προετοιμασίας και υποβολής στις αρμόδιες υπηρεσίες των φακέλων με 

τα στοιχεία που προβλέπονται στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος. 
 Συνεργασία στενά και τακτικά με την ΟΕΦ και όλους τους εμπλεκόμενους για την ο-

μαλή πορεία υλοποίησης του Προγράμματος. 
 Απαραίτητες ενέργειες συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου, για την ομαλή, έ-

γκαιρη και σωστή υλοποίηση του Προγράμματος. 
 Επικοινωνία με τις αρμόδιες για την υλοποίηση του Προγράμματος αρχές. 

Το έργο ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται το αργότερο έως 
31/12/2022. Ο Ανάδοχος παραδίδει το έργο του σταδιακά και με βάση τις τρέχουσες ανά-
γκες του Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση έκαστης διαχειριστικής περιόδου, ο ανάδο-
χος θα υποβάλλει έκθεση – υπόμνημα με αναλυτικό κατάλογο των υπηρεσιών που παρείχε. 

Το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. 
Χρονοδιάγραμμα Έργου 

Περίοδος Έναρξη Λήξη 
1ο έτος Υπογραφή Σύμβασης 31/03/2022 
2ο έτος  01/04/2022 31/12/2022 

Παραδοτέα Έργου 

Περίοδος Παραδοτέο 

1ο έτος Έκθεση – Υπόμνημα Υπηρεσιών 1ου έτους 
Υποβολή έως 31/03/2022 

2ο έτος  Έκθεση – Υπόμνημα Υπηρεσιών 2ου έτους 
Υποβολή έως 31/12/2022 

ΙΙΙ. Όροι του διαγωνισμού 
1. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης έχουν εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμ-

βουλίου του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΙΑΤΩΝ». 
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις ως φυσικά ή νομικά πρό-

σωπα, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές στον διαγωνισμό. 

3. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται τουλάχιστον 20 ημέ-
ρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, τουλάχιστον στους δι-
κτυακούς τόπους της Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και σε αγροτικού ενδια-
φέροντος μεγάλης επισκεψιμότητας διαδικτυακό τόπο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
12γ εδάφιο 4 της ΥΑ ΟΕΦ.  

4. Οι προσκαλούμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν δήλωση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος με υποβολή προσφοράς μέχρι 06 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα έως ώρας 
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13:00, ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά προς την Επιτροπή Αξιο-
λόγησης Προσφορών, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Διαχειριστικής Επι-
τροπής της ΟΕΦ, στα γραφεία του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΙΑΤΩΝ» 
(Νιάτα, Τ.Κ. 23060). Εφόσον μέχρι την λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν υποβληθούν 
προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά, τότε η Ο.Ε.Φ. θα παρατείνει το διάστημα 
ισχύος της πρόσκλησης για 10 ημέρες και θα υπάρξει σχετική δημοσίευση της παρά-
τασης στους δικτυακούς τόπους που έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση του εδαφίου 3 α-
νωτέρω. Μετά την λήξη ισχύος της πρόσκλησης, ως ανωτέρω και πριν από την επιλογή 
του αναδόχου, η ΟΕΦ δημοσιεύει στους ίδιους διαδικτυακούς τόπους τις επωνυμίες 
των εταιριών που απέστειλαν προσφορά. 

5. Στο διαγωνισμό υποβάλλονται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ ως εξής:  
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
(a) Δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νιάτων, από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου για την συμμετοχή στο διαγωνισμό για 
το έργο «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας διε-
τίας 2021/2022» (πρόσκληση α/α 1). 

(b) Δύο υπεύθυνες δηλώσεις προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νιάτων, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου με θεώρηση γνησίου της υπογραφής που προβλέ-
πονται με το άρθρο 12γ εδάφιο 1 της ΥΑ ΟΕΦ, επί ποινή αποκλεισμού, όπου θα 
αναγράφονται: 

  1η υπεύθυνη Δήλωση 
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: ως νόμιμος εκ-
πρόσωπος της «……………………………..», μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς για το έργο «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος 
εργασίας διετίας 2021/2022» (πρόσκληση α/α 1), δεν υπάρχει εις βάρος μου ή της 
επιχείρησης που εκπροσωπώ τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: (α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, (β) δωροδοκία, (γ) 
απάτη, (δ), τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, (ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρημα-
τοδότηση της τρομοκρατίας, (στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας αν-
θρώπων» 

 2η υπεύθυνη Δήλωση 
 «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: ως νόμιμος εκ-
πρόσωπος της «……………………………..», μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς για το έργο «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος 
εργασίας διετίας 2021/2022» (πρόσκληση α/α 1), η επιχείρηση που εκπροσωπώ: (α) 
δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), (β) δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη, (γ) δεν τελεί σε καθε-
στώς πτώχευσης και επίσης, δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρι-
σης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπα-
χθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελεί σε αναστολή επιχειρηματικών 
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δραστηριοτήτων, (δ) δεν έχει κριθεί ένοχη ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων απο-
κλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή της σε άλλους 
διαγωνισμούς, (ε) δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο 
πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού, (στ) δεν 
έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτη-
σης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη κα-
ταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις, (ζ) δεν έχει συμμετάσχει στην 
προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράμματος της Ο.Ε.Φ..» 

(c) Υπεύθυνη δήλωση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νιάτων, από τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο του διαγωνιζόμενου με θεώρηση γνησίου της υπογραφής για την κάλυψη 
των απαιτήσεων που ορίζονται με το άρθρο 12β εδάφιο 1.3 της ΥΑ ΟΕΦ, όπου θα 
αναγράφεται: 
«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 δηλώνω ότι: ως νόμιμος εκ-
πρόσωπος της «……………………………..», στο πλαίσιο υποβολής της προσφοράς 
για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμμα-
τος εργασίας διετίας 2021/2022» (πρόσκληση α/α 1), η επιχείρηση που εκπροσωπώ 
δεν είναι εταίρος, μέλος ή μισθολογικά εξαρτώμενη από την Οργάνωση Παραγωγών 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νιάτων». 

(d) Τεκμηρίωση της νόμιμης εκπροσώπησης της επιχείρησης για τον υπογράφοντα τα 
έγγραφα του διαγωνισμού. Επισυνάπτονται από τον προσφέροντα αντίγραφα από 
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο της επιχείρησης (π.χ. Καταστατικό, απόφαση αρμο-
δίου οργάνου). 

(e) Τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της επιχείρησης που προ-
βλέπεται στο άρθρο 12γ εδάφιο 1 της ΥΑ ΟΕΦ, επί ποινή αποκλεισμού,  επισυνά-
πτοντας ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι: 
- υποβολή καταλόγου των εργασιών, 
- υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την προηγούμενη τριετία, 
- αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, 
- αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρε-

σιών ή/και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης. 
(f) Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης – εργαλεία υποστήριξης που προβλέπεται 

με το άρθρο 12γ εδάφιο 1 της ΥΑ ΟΕΦ, επί ποινή αποκλεισμού,  επισυνάπτοντας 
ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι: 
- Ομάδα Έργου, Υπεύθυνος/η Έργου, Μέλη Ομάδας Έργου. 
- Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας, 
- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρο-

νικά ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών. 
(g) Τεκμηρίωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της επιχείρησης 

που προβλέπεται με το άρθρο 12γ εδάφιο 1 της ΥΑ ΟΕΦ, επί ποινή αποκλεισμού,  
επισυνάπτοντας ένα ή περισσότερα από τα κάτωθι: 
- ελάχιστο ύψος κύκλου εργασιών 40.000,00 € της επιχείρησης, 
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- ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το 
αντικείμενο της σύμβασης ύψους 35.000,00 €, 

- τραπεζική βεβαίωση για την δανειοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 

Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(a) Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκ-

πρόσωπο της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
i. Αντίληψη του Έργου: αναπτύσσεται με σαφήνεια και πληρότητα το αντικείμενο 

και οι απαιτήσεις του έργου. 
ii. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου, όπως προκύπτει από την αντίληψη του 

και όπως θα εφαρμοσθεί στην αναλυτική παρουσίαση των δράσεων: 
- Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση  
- Μεθοδολογική προσέγγιση – μελέτη 
- Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 
- Σαφήνεια εργασιών 
- Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η 

ποιότητα και η πληρότητα του 
- Χρονοδιάγραμμα 
- Άλλα (αναλυτική περιγραφή), κατά την κρίση του προσφέροντα 

iii. Αναλυτική Παρουσίαση των δράσεων και του προϋπολογισμού τους: χωρίς απο-
κλίσεις από το περιεχόμενο των παραδοτέων για την/τις σχετική/ές δραστηριό-
τητα/ες του εγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και περιγραφή των ποσοτι-
κών και ποιοτικών δεικτών. 

(b) Οικονομική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης, η οποία περιέχει την συνολική αμοιβή συνολικά και 
ανάλυση κόστους ανά παραδοτέο. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την 
επόμενη της ημερομηνίας λήξης ισχύος της πρόσκλησης. 

7. Η προσφορά θα υποβληθεί από κάθε υποψήφιο σε σφραγισμένο φάκελο και θα απευ-
θύνεται στην «Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιάτων – Οργάνωση Παραγωγών – Επιτροπή 
Αξιολόγησης Προσφορών» με την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό ανάδειξης εξωτερικού 
συνεργάτη για την υλοποίηση του έργου ‘Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προ-
γράμματος εργασίας διετίας 2021/2022’, Πρόσκληση α/α 1». 

8. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με τη μέθοδο της πλέον συμφέρουσας από οι-
κονομικής άποψης προσφοράς (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής) λαμβανομέ-
νων υπόψη των κριτηρίων ανάθεσης του ακόλουθου πίνακα, σύμφωνα με το άρθρο 12γ 
εδάφιο 2 της ΥΑ ΟΕΦ. 

Επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφαρμόζοντας τον 
ακόλουθο μαθηματικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 12γ εδάφιο 2 της ΥΑ ΟΕΦ: 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ x 70% + (ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
OIKONOMIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) x 30%. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ (καλύτερη αναλογία τιμής/ποιότητας) 

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 Ι) ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς το αντικείμενο 
και τις απαιτήσεις του έργου) (30) 

 ΙΙ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
- Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του έργου 
- Μεθοδολογική προσέγγιση - μελέτη 
- Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 
- Σαφήνεια εργασιών 
- Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και 

η πληρότητα του 
- Χρονοδιάγραμμα 
- Άλλα (αναλυτική περιγραφή), κατά κρίση του προσφέροντα 

(40) 

 ΙΙΙ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ (30) 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100) 

Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  .................... € 

9. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά το πέρας υποβολής των προσφορών θα μονογράψει 
τους φακέλους των προσφορών των υποψηφίων, θα ανοίξει διαδοχικά τους φακέλους 
των προσφορών και θα ελέγξει την πληρότητα και την εγκυρότητα των εγγράφων. Α-
κολούθως, θα αξιολογήσει τις προσφορές των υποψηφίων οι οποίες βρέθηκαν πλήρεις 
και έγκυρες και θα κατατάξει αυτές με βάση τα κριτήρια ανάθεσης και θα συντάξει 
σχετικό πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται τον αποκλεισμό των υποψηφίων, των ο-
ποίων οι προσφορές βρέθηκαν να μην είναι πλήρεις και έγκυρες, και την ανάθεση της 
σύμβασης στον υποψήφιο, που υπέβαλε πλήρη και έγκυρη προσφορά και πρόσφερε τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
κοινοποιεί το πρακτικό της σε όλους τους υποψηφίους. 

10. Ενστάσεις κατά του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης ασκούνται εντός τριών (3) 
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης του Πρακτικού 
στους υποψηφίους. Ακολούθως, η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται επί των ενστά-
σεων που ασκήθηκαν εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 
της ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρ-
ριψη της ένστασης.  

11. Η ΟΕΦ γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας όλα τα σχετικά στοι-
χεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12γ εδάφιο 6 της ΥΑ ΟΕΦ. Η Δ.Α.Ο.Κ. 
προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας επιλογής εξωτερικού συνεργάτη και 
εκδίδει σχετικό πρακτικό. Η απόφαση της Δ.Α.Ο.Κ. αποτελεί την απόφαση κατακύρω-
σης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κοινοποιείται σε όλους τους υποψηφίους και 
είναι δεσμευτική για τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΙΑΤΩΝ», ο οποίος προβαίνει 
στην σύναψη της σύμβασης με την ανάδοχο εξωτερικό συνεργάτη που κοινοποιείται 
στην επιτροπή της ΔΑΟΚ. 
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12. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη για ο-
ποιονδήποτε λόγο, ο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ» οφείλει να συμμορ-
φώνεται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. 

13. Ο «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΑΤΩΝ» δικαιούται νομίμως, αζημίως για αυ-
τήν και κατά την ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει, να αναβάλλει ή να υπαναχωρεί από 
τον διαγωνισμό. 

14. Η συμμετοχή των προσκαλούμενων στον διαγωνισμό λογίζεται ως ανεπιφύλακτη απο-
δοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

IV.Σύμβαση  
1. Εντός δέκα πέντε (15) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία κατακύρωσης του 

διαγωνισμού του εδαφίου 11 της ενότητας «III. Όροι του Διαγωνισμού» στον ανακη-
ρυχθέντα ανάδοχο συνάπτεται σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος 
Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας διετίας 2021/2022» μεταξύ του 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΙΑΤΩΝ» και του ανακηρυχθέντος αναδόχου, σύμ-
φωνα με το σχετικό υπόδειγμα XVI της ΥΑ ΟΕΦ, το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρ-
τημα Α της παρούσας πρόσκλησης.  

2. Πριν από την σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΙΑΤΩΝ» απόδειξη σύστασης εγγύησης για την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12β εδάφιο 4 της ΥΑ ΟΕΦ. Το ποσό της εγγύησης 
θα είναι ίσο με το 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής του αναδόχου, 
χωρίς Φ.Π.Α. Η σύσταση της εγγύησης θα γίνεται με τη μορφή γραπτής εγγύησης από 
εκδότη αναγνωρισμένου εγγυοδοτικού ιδρύματος, με βάση το υπόδειγμα, το οποίο πε-
ριέχεται στο παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης. 

3. Η σύμβαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση της σύμβασης το αργότερο έως 31.12.2022. 

4. Ως συμβατικά τεύχη θεωρούνται: (α) η σύμβαση που θα συναφθεί με τον ανάδοχο για 
την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, (β) η παρούσα πρόσκληση, (γ) η ε-
γκεκριμένη τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης 
μεταξύ των συμβατικών τευχών ισχύει η παραπάνω σειρά προτεραιότητας. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Στην ……..σήμερα, ………………, ημέρα .................. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 
 

α) αφ’ ενός η …………… με έδρα στ.. ………… Τ.Κ. ……. και με Α.Φ.Μ.:…….., Δ.Ο.Υ ............ νομίμως 
εκπροσωπούμενη από τ.. …………………, Πρόεδρο της, η οποία ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) 
ανέλαβε την υλοποίηση τριετούς Προγράμματος Εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 
615/2014 για την περίοδο 2021 - 2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ........................ Απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ
 ....................................................................................... Απόφαση, που θα αποκαλείται στο εξής  
χάριν συντομίας ως «η Ο.Ε.Φ.» και 

 
β) αφετέρου    η    εταιρεία    ……………………..    με    έδρα    στ..    ………………………..    Τ.Κ ................ , 

Α.Φ.Μ.:………………. - Δ.Ο.Υ.: ……………, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον …………… που θα αποκαλείται στο 
εξής χάριν συντομίας ως «ο Ανάδοχος», 

 
έχοντας υπόψη: 

 
• τον Καν.(ΕΕ) 1308/2013 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών 

προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (Ενιαίος κανονισμός Κ.Ο.Α.). 

 
• τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης 
του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 

 
• τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 615/2014 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα 
εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 

 
• την υπ’ αριθ. ...............Κ.Υ.Α. των Υπουργών ............ « ..... ».  

 
• την υπ’ αριθ. ............. Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων................ 

 
• την υπ’ αριθ ......... απόφαση αναγνώρισης της Ο.Ε.Φ. ως Ο.Π ή Ε.Ο.Π. 

 
• την υπ’ αριθ. ........... Απόφαση Υπουργού ................για την έγκριση του προγράμματος της Ο.Ε.Φ. στο 

πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκε φάκελος για την αναγνώριση της Ένωσης ως Οργάνωση Ελαιουργικού 
Φορέα (Ο.Ε.Φ.), καθώς και πρόγραμμα εργασίας. Το πρόγραμμα εργασίας αξιολογήθηκε, 
τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, καθώς και οι ανάλογες δράσεις προκειμένου να 
υλοποιηθούν κατά την τριετία 2018 - 2021. 

 
• Την υπ’ αριθ ............... Απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την      

τροποποίηση της αριθ  ………………… απόφασης έγκρισης προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. … … … … … … …  
για την περίοδο 20..-20.. στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014». 



 
 
 
 
Την υπ’ αριθ. ........... απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Ε.Φ. στις ………....……. 
 
συμφώνησαν και έκαναν από κοινού δεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο της Σύμβασης 
 
Με την παρούσα η Ο.Ε.Φ. αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών (εφεξής 
καλούμενες ως “οι Υπηρεσίες”) για την υλοποίηση του Έργου (εφεξής καλούμενο ως “Έργο”) της 
Δράσης …………….. του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. (εφεξής καλούμενο ως 
«Δράση»), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, οι οποίοι κρίνονται στο σύνολο τους ουσιώδεις 
από αμφότερα τα μέρη, καθώς και σύμφωνα με την προσφορά που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος, μετά 
από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Ο.Ε.Φ. στις ……………….. μέχρι τις ……………..… Τα λεπτομερή στοιχεία 
του περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα [Τεχνική περιγραφή & Οικονομική προσφορά]. 
 
Άρθρο 2: Σκοπός της Σύμβασης 
 
Σκοπός της παρούσας σύμβασης (εφεξής «η Σύμβαση») είναι, ο προσδιορισμός της παράδοσης και 
της πληρωμής του Αναδόχου και ο καθορισμός γενικά των όρων υπό τους οποίους ο Ανάδοχος θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες του και η Ο.Ε.Φ. θα αποδέχεται αυτές, αφετέρου δε των υποχρεώσεων που 
το κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει έναντι του άλλου για την υλοποίηση του έργου. 
 
Άρθρο 3: Υποχρεώσεις του Αναδόχου 
 

3.1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για το ανατιθέμενο με 
την παρούσα έργο. 

 
3.2. Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του αφορούν τον 

τομέα …… «…………..…» και ειδικότερα τον υποτομέα …… « ........... ». 
 

3.3. Περιγραφή Υπηρεσιών 
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης της Ο.Ε.Φ. που 
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου που έχει αναλάβει η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 
611/2014 και 615/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν (ΕΕ) 
......................... για το          έτ.. υλοποίησης του Εγκεκριμένου Προγράμματος (Απρίλιος 202.. - 
Μάρτιος 202..). 
 
Αναλυτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν: 
 
………….. 



 
 
 
 
 

3.4. Τρόπος Παροχής Υπηρεσιών 
 

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιεί το έργο με βάση το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα της 
Ο.Ε.Φ. και την Εγκεκριμένη Προσφορά του. 

 
- Ο Ανάδοχος οφείλει να διατυπώνει εγγράφως τυχόν ανάγκες και αιτήματα στο πλαίσιο της 

εγκεκριμένης πρότασης της Ο.Ε.Φ., η κάλυψη των οποίων είναι απαραίτητη για την 
υλοποίηση από την Ο.Ε.Φ. του Έργου. 

 
- Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην εκτέλεση του έργου 

κατά την διάρκεια της περιόδου ισχύος της σύμβασης και μετά από αυτή – για χρόνο ίσο με 
τον χρόνο παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για την επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων και ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε ετών. 

 
- Ο Ανάδοχος πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο της υλοποίηση 

του προγράμματος, καθώς και την εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύμβασης. 
 

- Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις μερικής ή ολικής μη πραγματοποίησης 
ενεργειών του Έργου, εφόσον ο ίδιος έχει προβεί στις ενέργειες που απορρέουν από τα 
περιγραφόμενα στην Σύμβαση καθήκοντά του και ειδικότερα να ενημερώνει εγγράφως την 
Ο.Ε.Φ. όταν λαμβάνει γνώση για προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση του 
Έργου και να υποβάλλει προτάσεις επίλυσής τους. 

 
3.5. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και παραδοτέα 

 
 
 

Α/Α 

 
 

Τίτλος Παραδοτέου 

 
Χρόνος υποβολής (μήνες 

από την έναρξη του 
προγράμματος) 

 
1) 

  

 
2) 

  

 
3) 

  

 
 

Τα παραδοτέα ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των ενεργειών θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 
 
............. 
 
Άρθρο 4: Διάρκεια της Σύμβασης 
 
Η παρούσα Σύμβαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα υπογραφής της και λήγει με την 
ολοκλήρωση της σύμβασης στις …………..…



 
 
Άρθρο 5: Αμοιβή - Τρόπος και Χρόνος Καταβολής της Αμοιβής 
 

5.1. Ο προϋπολογισμός στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, ανέρχεται στο ποσόν των ………….. 
[€……………..], πλέον Φ.Π.Α. 24% : …………………… [€ .................................. ]. 
 
Ο Ανάδοχος θα εισπράξει την αμοιβή του τμηματικά ως κάτωθι: 
 
 

ΕΤΟΣ  Χο ( 01 /04 /2 . . - 31/03  / 2..)  

 

ΔΟΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

 
(€) 

Φ.Π.Α. 
 

(€) 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Α 

   

 
Β 

   

 
Γ 

   

 
ΣΥΝΟΛΟ: 

   

 
 
Στο ποσόν αυτό, συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις του προσωπικού του 
Αναδόχου, η μεταφορά, η εκπαίδευση και ό,τι περιγράφεται στην προσφορά. 
 
Τα ποσά   θα   κατατεθούν   στον   αριθμό   λογαριασμού:…………………..   του   Αναδόχου   της 
………………. ή / και με επιταγή. 
 

5.2. Για την είσπραξη της αμοιβής του ο Ανάδοχος εκδίδει προς την Ο.Ε.Φ. τα εκάστοτε 
προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις παραστατικά που αντιστοιχούν στο προς είσπραξη 
ποσό. Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται κατά την πληρωμή του Αναδόχου να του καταβάλει τον εκάστοτε 
οφειλόμενο Φ.Π.Α. του / των παραστατικού/ών και να παρακρατεί και να αποδίδει τυχόν 
προβλεπόμενους φόρους και τέλη. 

 
 
 
Άρθρο 6 : Αναθεώρηση Τιμών 
 
Αναθεώρηση της παραπάνω οριζόμενης αξίας - τιμήματος - αμοιβής, σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται ή συγχωρείται, είτε λόγω απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, είτε συνέπεια 
νομισματικής ή τιμαριθμικής μεταβολής, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
 
Οποιαδήποτε δε αξίωση του Προμηθευτή για αύξηση της συμφωνημένης τιμής είναι εντελώς 
απαράδεκτη, αυτού παραιτούμενου από αυτήν ρητά και ανεπιφύλακτα του εκ των άρθρων 388 και 



 
 
 
 
 
696 του αστικού κώδικα ή κάποιας άλλης διάταξης, δικαιώματος, αναθεώρησης της παραπάνω 
συμφωνημένης αξίας - τιμήματος - αμοιβής. Ειδικότερα δεν μπορεί να θεωρηθεί απρόβλεπτη 
μεταβολή συνθηκών η τυχόν αύξηση μισθών και ημερομισθίων ή αύξηση της αξίας των υλικών κ.λπ.. 
 
Άρθρο 7: Εποπτεία - Έλεγχος - Παραλαβή 
 
Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία τεχνικής ή / και άλλης φύσης, που 
αφορούν στην ίδια και απαιτείται για την σωστή εκτέλεση των Υπηρεσιών που ανατίθεται στον 
Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κρατά εμπιστευτικές τις πληροφορίες αυτές. 
 
Άρθρο 8: Λοιπές Υποχρεώσεις 
 

8.1. Έκαστος των συμβαλλόμενων υποχρεούται: 
 

8.1.1. Να γνωρίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Έργου και να συμμορφώνεται με τις 
διατάξεις των σχετικών κοινοτικών κανονισμών και εθνικών αποφάσεων. Να ενημερώνει 
αμελλητί τον έτερο των συμβαλλόμενων για οποιαδήποτε περίπτωση μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η υλοποίηση του Έργου αντιβαίνει στο παραπάνω κανονιστικό πλαίσιο. 

 
8.1.2. Να λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα και τις υποδείξεις που διατυπώνονται από τον έτερο 

των συμβαλλόμενων και να ανταποκρίνεται σε αυτά σε εύλογο χρόνο. Σε αντίθετη 
περίπτωση οι τυχόν επιφυλάξεις πρέπει να εκφράζονται έγκαιρα και γραπτά. 

 
8.1.3. Να παρέχει στον έτερο των συμβαλλόμενων οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με το 

Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο έργο. Αν ζητηθεί και δεν είναι διαθέσιμη να φροντίζει 
για την απόκτηση και την άμεση διαβίβαση της. 

 
8.1.4. Να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του Έργου και την 

εκπλήρωση των όρων της Σύμβασης. 
 

8.1.5. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων, διαπιστώσει ότι ο έτερος των 
συμβαλλομένων δεν τηρεί εν όλω ή εν μέρει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως και 
αιτιολογημένα διορθωτικές ή / και συμπληρωματικές ενέργειες για την κανονική τους 
εκτέλεση, προσδιορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στην διάρκεια του οποίου θα 
πρέπει ο έτερος των συμβαλλομένων να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του και ο ίδιος [ο 
αιτών] να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως, ή να απορρίψει αυτές. 

 
Η οριστική απόρριψη, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης. 
 

8.1.6. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης αυτής, γίνεται μόνο 
μετά από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 
8.2. Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται: 

 
8.2.1. Να διαθέτει στην Ο.Ε.Φ. και στις αρμόδιες εθνικές Αρχές (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δ.Α.Ο.Κ. κ.λπ.) 

κάθε πληροφορία ή έγγραφο, που είναι αναγκαία για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της 
τήρησης των υποχρεώσεών του. 



 
 
 
 
 

8.2.2. Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή, έγκαιρη σωστή και 
αποτελεσματική υλοποίηση και ολοκλήρωση του Έργου όπως απαιτούν και επιβάλλουν 
τα χρηστά και επαγγελματικά ήθη. 

 
Άρθρο 9 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

9.1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης και κατά την υπογραφή της, ο Ανάδοχος 
κατέθεσε την υπ’ αριθ. ……………………..… εγγυητική επιστολή της τράπεζας, ποσού 

……………………………………. ευρώ ( .......................... €), ως εγγύηση της υλοποίησης του έργου [10% επί 
του καθαρού ποσού της προσφοράς του]. 
 

9.2. Ως ασφάλεια για την ορθή παροχή των Υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου, ο τελευταίος 
αναλαμβάνει επιπλέον την υποχρέωση σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης 
προθεσμίας για την παράδοση του Έργου, καθώς και στη περίπτωση που το έργο έχει 
πλημμέλειες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να δικαιούται η Ο.Ε.Φ. να κηρύξει έκπτωτο τον 
Ανάδοχο με έγγραφη ειδοποίηση καταγγελίας της σύμβασης. 

 
9.3. Η εγγύηση αυτή θα παραμείνει στην Ο.Ε.Φ. μέχρι την τελική παραλαβή του Έργου. Θα 

επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, ενώ σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης ρητά 
θεωρούμενων όλων των ως κύριων και ουσιωδών, η εγγύηση θα καταπίπτει αυτοδικαίως 
υπέρ της Ο.Ε.Φ.. 

 
Άρθρο 10: Παράβαση Υποχρεώσεων 
 
10.1 Στην περίπτωση κατά την οποία ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων δεν ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις του, όπως περιγράφονται στην παρούσα, ο έτερος των συμβαλλόμενων 
υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον πρώτο και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να προβεί 
σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από της 
έγγραφης ειδοποίησης του, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις του, όπως απορρέουν από 
την παρούσα και ο ίδιος ο αιτών ή να αποδεχθεί σιωπηρώς ή εγγράφως ή να απορρίψει αυτές. 
 

10.2 Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία θεραπείας παρέλθει άπρακτη συνίσταται λόγος 
καταγγελίας της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης.



 
 
Άρθρο 11: Δηλώσεις - Εγγυήσεις των μερών 
 

11.1 Τα μέρη δηλώνουν, εγγυώνται και νομιμοποιούνται πλήρως, να υπογράψουν τη Σύμβαση και να 
εκτελέσουν τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, χωρίς το δικαίωμά τους 
να περιορίζεται ή να αντιβαίνει σε προηγούμενες συμβάσεις ή συμφωνίες με τρίτους. 
 

11.2 Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι δεν έχει συνάψει με τρίτους συμβάσεις που να αντίκεινται στο 
περιεχόμενο της Σύμβασης, ούτε πρόκειται να προχωρήσει στη σύναψη με τρίτους τέτοιων 
συμβάσεων. 

11.3 Η Ο.Ε.Φ. εγγυάται ότι θα συνεργασθεί με τον Ανάδοχο και θα του παράσχει κάθε βοήθεια, υλικό 
και πληροφορία που ο τελευταίος θα ζητήσει. 

11.4 Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβιάσουν κάποιες από τις ως άνω εγγυήσεις ή/και 
προκύψει οποιαδήποτε εκ των ως άνω παραβιάσεων εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των μερών, το 
μέρος αυτό υποχρεούται να απαλλάξει τον αντισυμβαλλόμενό του από κάθε ευθύνη για 
αποζημίωση, έξοδα άμυνας, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις 
τρίτων. Η υποχρέωση αυτή προϋποθέτει ότι ο ως άνω αντισυμβαλλόμενος θα ειδοποιήσει 
προσηκόντως το άλλο μέρος για οποιαδήποτε απαίτηση σχετίζεται με τα παραπάνω και ότι θα 
καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και συνδρομή προς το σκοπό της άμυνας ή της επίτευξης 
συμβιβασμού. 

 
 
 
Άρθρο 12: Απόρρητο και εμπιστευτικότητα 
 
12.1 Οι πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται από την Ο.Ε.Φ. στον Ανάδοχο και από τον Ανάδοχο 

στην Ο.Ε.Φ. σχετικά με την παρούσα Σύμβαση θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το 
μέρος που τις λαμβάνει. Το μέρος που τις λαμβάνει θα χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες 
μόνο για τους σκοπούς τις παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα και ενδεικτικά ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο οποιαδήποτε τεχνική 
ή εμπορική ή οικονομικού περιεχομένου πληροφορία, την οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια 
της συνεργασίας του με την Ο.Ε.Φ.. 

12.2 Οι ως άνω πληροφορίες θα τηρούνται απολύτως εμπιστευτικές από το μέρος που τις λαμβάνει 
τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, όσο και μετά την λήξη αυτής. 

12.3 Το καθήκον τήρησης απόλυτης εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το παρόν Άρθρο δεν θα 
επεκτείνεται σε πληροφορίες ή στοιχεία : 

 
1. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει γνώριζε και πριν την γνωστοποίησή τους. 
2. τα οποία έχουν καταστεί κοινή γνώση με τρόπο διαφορετικό από την παράβαση του παρόντος Άρθρου. 
3. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει μαθαίνει στην συνέχεια καλόπιστα από τρίτο, ο οποίος δεν τα έμαθε  

με τρόπο εμπιστευτικό αμέσως ή εμμέσως από το μέρος που τα γνωστοποίει ή 
  4. τα οποία το μέρος που τα λαμβάνει απαιτείται να αποκαλύψει σε κυβερνητικές ή διοικητικές 
αρχές σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 
 



 
 
Άρθρο 13: Καταγγελία - Τροποποίηση της Σύμβασης 
 
13.1 Με την επιφύλαξη όλων των τυχόν λοιπών νομίμων δικαιωμάτων του, κάθε μέρος δύναται να 

καταγγείλει τη παρούσα Σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος, οποτεδήποτε 
και με άμεση ισχύ, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 
• σε περίπτωση παράβασης από το έτερο μέρος κάποιας από τις υποχρεώσεις του από την 

Σύμβαση, η οποία παράβαση είτε δεν επιδέχεται θεραπείας είτε, εφόσον μπορεί να 
θεραπευτεί, δεν έχει θεραπευτεί από το υπόχρεο μέρος εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης από το έτερο μέρος. 

• κήρυξης του έτερου μέρους σε πτώχευση, θέση υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση, παύσης πληρωμών και γενικώς αφερεγγυότητας. 

• παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του έτερου μέρους. 

• διακοπής ή ακύρωσης του Έργου εκ μέρους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή αναστολή 
πραγματοποίησής του για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 3 μήνες. 

13.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καταγγείλει την παρούσα σύμβαση προ της ολοκλήρωσης της 
υλοποίησης του Έργου, οι καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν 
θα επιστρέφονται στην Ο.Ε.Φ. αλλά θα μείνουν εις χείρας του Αναδόχου. 

13.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από την Ο.Ε.Φ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει τις μέχρι της καταγγελίας εκτελεσθείσες εργασίες μαζί με τα συνοδεύοντα αυτές 
στοιχεία και άλλα έγγραφα με την ταυτόχρονη εξόφληση από την Ο.Ε.Φ. τυχόν οφειλόμενου 
ποσού. 

13.4 Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή άλλη μεταβολή όρου ή 
διάταξης της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρή και δεσμευτική, έκτος αν έχει διατυπωθεί και 
γίνει αποδεκτή εκ μέρους των δύο συμβαλλόμενων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εγγράφως. 

 
Άρθρο 14: Εκχώρηση Δικαιωμάτων 
 
Η Ο.Ε.Φ. δεν δικαιούται να εκχωρήσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, τα δικαιώματα από τη Σύμβαση σε 
τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Αναδόχου. 
 
Άρθρο 15: Γνωστοποίηση 
 
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν άμεσα και γραπτά το 
ένα στο άλλο κάθε αλλαγή στη νομική προσωπικότητα, την έδρα, την εκπροσώπησή τους κ.λπ., που 

μπορεί να επηρεάσει τις μεταξύ τους σχέσεις και τις συμβατικές τους υποχρεώσεις όπως 
προκύπτουν από την παρούσα. 
 



 
 
 
 
Άρθρο 16: Εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ 
 
Για όποιο θέμα δεν ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Αστικού  
Κώδικα. 
 
Άρθρο 17: Επίλυση διαφόρων - Αρμόδια δικαστήρια 
 
17.1 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

 
17.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων ή κάθε αγωγή του ενός των συμβαλλόμενων 

μερών κατά του άλλου, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, που 
στηρίζονται στην παρούσα σύμβαση και δεν ρυθμίστηκαν με φιλικό διακανονισμό μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

 
Για τη συναποδοχή όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται από τους 
δύο συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η Ο.Ε.Φ., ένα 
(1) ο Ανάδοχος και ένα (1) ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 
 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Φ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ...................................... 
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ): ....................................................................................... 
ΠΡΟΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ……………………………………….. 
……………………, Τ.Κ. ……………, ΑΦΜ: …………………, ΔΟΥ: Σπάρτης 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: .............................................. 
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ: ..............................€ 
(ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ, ΕΥΡΩ): ........................................ 
ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ................................................ 

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την παρούσα εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι 
των δικαιωμάτων της διαιρέσεως και της διζήσεως ευθυνόμενοι έναντι σας σε ολόκληρο, υπέρ 
του/της ..............................................................., δ/νση .........................................., με ΑΦΜ 
.................................., Δ.Ο.Υ ................................. μέχρι του ποσού των (..........................€), (€ 
ολογράφως .........................................................) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή 
μας. Η εγγύηση αυτή αφορά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης για την υλοποίηση 
του έργου «………………………………………………………………………..», η οποία κατακυρώθηκε 
στον/στην .................................................................... (Πρακτικό … της …/…/2021 της Επιτροπής 
της ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας του άρθρου 12 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 
184/27855/29.01.21 Υ.Α.). 
Το πιο πάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και έχουμε την υποχρέωση σε περίπτωση 
μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης, να σας το καταβάλουμε ολόκληρο ή μέρος του, 
απροφάσιστα και χωρίς καμία αντίρρηση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη 
δήλωσή σας προς εμάς, χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο ή μη της απαίτησής σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία, είναι 
αορίστου και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών  για 
την Τράπεζά μας. 
Με τιμή, 

...................................... 

...................................... 

                                                                               
___________________                                                   __________________ 
       [Υπογραφή/Ιδιότητα]                                                                                  [Υπογραφή/Ιδιότητα]                 



Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιάτων – Οργάνωση Παραγωγών 
Πρόγραμμα Εργασίας διετίας 2021 – 2022 στα πλαίσια των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 

Πρόσκληση 1 – Παράρτημα Γ. Πίνακας Χρηματοδότησης Προγράμματος 
«Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας διετίας 2021/2022» 

 

 




