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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	

Οκτώβριος	2018	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Επιλογή	Συμβούλου	Διαχείρισης	για	την	υποστήριξη	της		

Ο.Ε.Φ.	ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	
ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	Α’	

στην	εφαρμογή	των	δραστηριοτήτων	του	εγκεκριμένου	
Προγράμματος	Εργασίας	της	στο	πλαίσιο	των	Καν.	(ΕΕ)	

611/2014	και	615/2014,	όπως	ισχύουν,	για	την	τριετία	2018	-	
2021
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	

Ο	 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ	 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ	 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	 Α’	 (Α.Ε.Σ.	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ)	 με	 την	

ιδιοxτητα	του	ως	Οργαxνωση	Ελαιουργικωxν	Φορεxων	(Ο.Ε.Φ.),	εφεξής	αποκαλούμενος	«Εργοδότης»,	
γνωστοποιεί	 τη	διενέργεια	διαγωνισμού	με	σφραγισμένες	προσφορές	και	 κριτήριο	κατακύρωσης	

την	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	 οικονομική	 άποψη	 προσφορά	 (βάσει	 βέλτιστης	 σχέσης	 ποιότητας	 -	
τιμής),	 με	 σκοπό	 την	 επιλογή	 Συμβούλου	Διαχείρισης,	 εφεξής	αποκαλούμενος	 «Σύμβουλος»,	 για	

την	υποστήριξη	της	Ο.Ε.Φ.	στην	εφαρμογή	των	δραστηριοτήτων	του	εγκεκριμένου	Προγράμματος	

Εργασίας	της	στο	πλαίσιο	των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014,	όπως	ισχύουν,	για	την	τριετία	2018	
-	2021	(εφεξής	αποκαλούμενο	«Πρόγραμμα»).	Το	Πρόγραμμα	περιόδου	01/04/2018	-	31/03/2021	

εγκρίθηκε	 με	 την	 υπ’	 αριθμ.	 597/25172/30.03.2018	 απόφαση	 του	 Υπουργείου	 Αγροτικηxς	
Αναxπτυξης	 και	 Τροφιxμων	 στα	 πλαίσιο	 των	 Καν.	 (ΕΕ)	 611/2014	&	 615/2014	 της	 Επιτροπής,	 όπως	

ισχύουν.		

Ο	διαγωνισμός	θα	διεξαχθεί	με	βάση	τους	όρους	που	αναφέρονται	στην	παρούσα	πρόσκληση	και	
εγκρίθηκαν	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	 (Δ.Σ.)	 του	Εργοδότη.	Το	θεσμικοx	πλαιxσιο	που	διεxπει	την	

παρουxσα	διαδικασιxα	ειxναι	το	πλαιxσιο	που	διεxπει	την	υπ’	αριθμ.	61/16616/31.01.18	αποxφαση	του	
Υπουργουx	 Αγροτικηxς	 Αναxπτυξης	 και	 Τροφιxμων,	 οxπως	 εxχει	 τροποποιηθειx	 και	 ισχυxει,	 η	 οποιxα	 και	

θεxτει	 το	 νομοθετικοx	 πλαιxσιο	 για	 την	 υλοποιxηση	 των	 προγραμμαxτων	 εργασιxας	 των	 Καν.	 (ΕΕ)	

611/2014	 και	 615/2014	 της	 περιοxδου	 01/04/2018	 -	 31/03/2021.	 Τα	 εxργα	 θα	 ανατεθουxν	 με	 το	
κριτηxριο	 της	 πλεxον	 συμφεxρουσας	 προσφοραxς	 βαxσει	 της	 βεxλτιστης	 σχεxσης	 ποιοxτητας	 -	 τιμηxς	

συxμφωνα	με	τα	κριτηxρια	επιλογηxς	και	αναxθεσης	που	περιγραxφονται	στην	παρουxσα.		

Συμμετέχοντες	 στο	 διαγωνισμό	 με	 την	 παρούσα	 πρόσκληση	 αποδέχονται	 όλους	 τους	 όρους	 της	

χωρίς	 δικαίωμα	 ένστασης.	 Οι	 διαγωνιζόμενοι	 δύναται	 να	 υποβάλλουν	 αιτήματα	 για	 παροχή	

διευκρινίσεων	 μόνο	 εγγράφως	 τουλάχιστον	 πέντε	 (5)	 ημέρες	 πριν	 την	 καταληκτική	 ημερομηνία	
λήξης	ισχύος	της	παρούσας	πρόσκλησης,	τα	οποία	επίσης	απαντώνται	με	τον	ίδιο	τρόπο.		

Ολοι	οι	περιεχόμενοι	στην	παρούσα	πρόσκληση	όροι	και	απαιτήσεις	είναι	υποχρεωτικοί	για	τους	
συμμετέχοντες.	Προσφορές	που	κατά	 την	 κρίση	 της	 Επιτροπής	Διενέργειας	 του	Διαγωνισμού	και	

Αξιολόγησης	 των	 Προσφορών,	 εφεξής	 αποκαλούμενης	 «Επιτροπή	 Διαγωνισμού»,	 είναι	 αόριστες	

και	ανεπίδεκτες	εκτίμησης	ή	περιέχουν	όρους	αντίθετους	προς	την	προκήρυξη	ή/	και	αιρέσεις,	ή	
περιέχουν	ελλιπή	ή	ανακριβή	στοιχεία,	χαρακτηρίζονται	ως	μη	αποδέκτες	και	απορρίπτονται.	

Οι	διαγωνιζόμενοι	παραιτούνται	από	κάθε	δικαίωμα	να	αξιώσουν	οποιαδήποτε	αποζημίωση	από	
τον	Εργοδότη	σε	περίπτωση	αναβολής	ή	ματαίωσης	ή	ακύρωσης	 του	διαγωνισμού	ή	απόρριψης	

της	υποβληθείσας	προσφοράς	τους	για	οποιοδήποτε	λόγο.	

Τόπος	 κατάθεσης	 προσφορών:	 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ	 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ	 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	 Α’,	
ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ	ΛΕΣΒΟΥ,	ΤΚ	81106	

Γλώσσα	υποβολής	προσφορών:	Ελληνική	

Υποβολή	προσφορών	Τετάρτη,	07/11/2018	και	ώρα	12:00	μ.μ.	

Πληροφορίες	σχετικά	 με	 το	 τεύχος	 της	 πρόσκλησης	δίνονται	 από	 την	 κ.	 Βασιλική	 Βερβερή,	 στο	

τηλέφωνο	22510	82353		
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α:	ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β:		ΥΠΟΔΕΙΓΜΑTA	ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ	ΔΗΛΩΣΕΩΝ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΣΧΕΔΙΟΥ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ:	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ		
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α	

ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

ΑΡΘΡΟ	1	-	ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ	

Ο	Αγροτικός	Ελαιουργικός	Συνεταιρισμός	Παλαιοκήπου	Α’	(Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ)	ιδρύθηκε	το	1922	

και	 κύρια	 δραστηριότητά	 του	 είναι	 η	 έκθλιψη	 του	 ελαιοκάρπου,	 η	 παραγωγή	 ελαιολάδου	

(βιολογικού	 και	 ΠΓΕ	 -	 Προστατευόμενης	 Γεωγραφικής	 Ενδειξης),	 καθώς	 και	 η	 πώληση	 των	
προϊόντων	 για	 λογαριασμό	 των	 μελών.	 Εχει	 πιστοποιηθεί	 για	 την	 παραγωγή	 ελαιολάδου	 ΠΓΕ	

“Λέσβου”,	το	οποίο	παράγεται	από	τις	ποικιλίες	ελιάς	Κολοβή	και	Αδραμυτιανή	και	αποκλειστικά	
σε	κλασικά	ή	φυγοκεντρικά	ελαιοτριβεία	του	νησιού.	

Ο	 Α.Ε.Σ.	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ,	 αναγνωρισμένος	 με	 την	 υπ’	 αριθμ.	 860/30.01.2018	 απόφαση	 της	

Διεύθυνσης	 Αγροτικής	Οικονομίας	 Λέσβου	ως	Οργάνωση	Παραγωγών	 Ελαιολάδου	Παλαιοκήπου	
Λέσβου	στον	τομέα	ελαιολάδου	και	των	επιτραπέζιων	ελιών,	θα	υλοποιήσει	το	εγκεκριμένο	με	την	

υπ’	 αριθμ.	 597/25172/30.03.2018	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Αγροτικής	 Ανάπτυξης	 και	 Τροφίμων	
τριετές	πρόγραμμα	εργασίας	Οργανώσεων	Ελαιουργικών	Φορέων	(Ο.Ε.Φ.)	περιόδου	2018	-	2021,	

στο	 πλαίσιο	 των	 Καν.	 (ΕΕ)	 611/2014	 και	 615/2014	 της	 Επιτροπής,	 όπως	 έχουν	 τροποποιηθεί	 και	

ισχύουν.	

ΑΡΘΡΟ	2	-	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

Αντικείμενο	 του	 διαγωνισμού	 είναι	 η	 επιλογή	 συμβούλου	 διαχείρισης	 με	 σκοπό	 την	 υποστήριξη	

της	 Ο.Ε.Φ.	 Α.Ε.Σ.	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	 στην	 υλοποίηση	 των	 δραστηριοτήτων	 του	 εγκεκριμένου	
Προγράμματος	Εργασίας	της,	στο	πλαίσιο	των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014,	όπως	ισχύουν,	για	

την	 τριετία	 2018	 -	 2021,	 σύμφωνα	 με	 τους	 όρους	 και	 τις	 υποχρεώσεις	 που	 θέτει	 η	 παρούσα	

πρόσκληση.		

Συγκεκριμεxνα,	 το	 φυσικοx	 αντικειxμενο	 περιλαμβάνει	 υπηρεσίες	 Συμβούλου	 Τεχνικής	 Υποστήριξης	

που	 είναι	 απαραίτητες	 για	 τον	 συντονισμό,	 την	 παρακολούθηση/	 διαχείριση	 και	 έλεγχο	 των	
δραστηριοτήτων	 του	έργου	που	έχει	αναλάβει	η	Ο.Ε.Φ.	στο	πλαίσιο	 του	Καν.	 (ΕΕ)	 611/2014	στο	

προαποφασισμένο	χρονοδιάγραμμα	και	προϋπολογισμό,	και	οι	οποίες	αφορούν	τους	ακόλουθους	

τομείς:		

• ΤΟΜΕΑΣ	Β	-	Βελτίωση	των	περιβαλλοντικών	επιπτώσεων	της	ελαιοκαλλιέργειας	

• ΤΟΜΕΑΣ	 Γ	 -	 Βελτίωση	 της	 ανταγωνιστικότητας	 της	 ελαιοκαλλιέργειας	 μέσω	 του	
εκσυγχρονισμού	

• ΤΟΜΕΑΣ	Δ	-	Βελτίωση	της	ποιότητας	της	παραγωγής	ελαιολάδου	και	επιτραπέζιων	ελιών	

• ΤΟΜΕΑΣ	 Ε	 -	 Ιχνηλασιμοxτητα,	πιστοποιx ηση	 και	προστασιx α	της	 ποιοx τητας	 του	 ελαιολαxδου	 και	
των	 επιτραπεxζιων	 ελιωxν,	 ιδιxως	 με	 ποιοτικοx	 εxλεγχο	 των	 ελαιολαxδων	 που	 πωλουxνται	 στους	

τελικουxς	καταναλωτεxς		
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Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

• ΤΟΜΕΑΣ	ΣΤ	-	Διαxδοση	πληροφοριωxν	σχετικών	με	τις	δραστηριότητες	των	οργανώσεων	φορέων	

που	αποσκοπούν	στη	βελτίωση	της	ποιοxτητας	του	ελαιολαxδου	και	των	επιτραπεxζιων	ελιωxν	

Ο	 εγκεκριμένος	 προϋπολογισμός	 του	 έργου	 είναι	 έξι	 χιλιάδες	 ευρώ	 (6.000,00	 €),	 μη	

συμπεριλαμβανομένου	 του	Φόρου	Προστιθέμενης	Αξίας	 (Φ.Π.Α.).	 Το	 εν	 λόγω	ποσό	 επιμερίζεται		
αν	έτος	ως	εξής:		

ΑΡΘΡΟ	3	-	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΣΥΓΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		

Το	 εxργο	 του	 Συμβουxλου	 Διαχειxρισης	 του	 προγραxμματος	 εργασίας	 συνιxσταται	 στη	 διαρκηx	

υποστηxριξη	 του	 εxργου	 της	 Διοιxκησης	 της	 Ο.Ε.Φ.	 με	 κυxρια	 στοxχευση	 τη	 συxννομη	 εκτεxλεση	 των	
δραστηριοτηxτων,	 την	 τηxρηση	 του	 χρονοδιαγραxμματος	 της	 καxθε	 δραστηριοxτητας	 και	 την	

απορροxφηση	της	αναλογουxσας	χρηματοδοxτησης.	Σημειωxνεται	οxτι,	οι	εργασιxες	που	αναλαμβαxνει	ο	

Συxμβουλος	 Διαχειxρισης	 αποτελουxν	 προϊοxν	 εντοληxς	 της	 Διοιxκησης	 της	 Ο.Ε.Φ.	 ηx	 εισηγηxσεις	 προς	
αυτηxν	προκειμεxνου	να	προβειx	στις	δεxουσες	ενεxργειες.		

Ο	 Σύμβουλος	 Διαχείρισης	 καλείται	 να	 αναλάβει	 την	 υποστήριξη	 της	 Ο.Ε.Φ.	 για	 την	 ορθή	 και	
αποτελεσματική	 υλοποίηση	 του	 προγράμματος	 και	 να	 προσφέρει	 ένα	 σύνολο	 υποστηρικτικών	

υπηρεσιών	σε	όλες	τις	φάσεις	υλοποίησης,	παρακολούθησης	και	παραλαβής	των	δραστηριοτήτων	

του	Εργου.	Οι	υπηρεσίες	αυτές	εντάσσονται	στο	πλαίσιο	των	παρακάτω	παρεχόμενων	υπηρεσιών:	

➢ Συντονισμός	της	πορείας	του	προγράμματος	εργασίας	με	συνεχή	παρακολούθησή	του	ώστε	να	

ενημερώνει,	 να	 παρέχει	 συμβουλές	 και	 να	 προτείνει	 τις	 αναγκαίες	 ενέργειες,	 με	 στόχο	 την	
αποτελεσματική	υλοποίηση	του	προγράμματος	σύμφωνα	με	το	ακόλουθο	θεσμικό	πλαίσιο:	

• Κανονισμοxς	 (ΕΕ)	 αριθ.	 1308/2013	 του	 Ευρωπαϊκουx	 Κοινοβουλιxου	 και	 του	 Συμβουλιxου,	 της	 17ης	

Δεκεμβριxου	 2013,	 για	 τη	 θεxσπιση	 κοινηxς	 οργαxνωσης	 των	 αγορωxν	 γεωργικωxν	 προϊοxντων	 και	 την	

καταxργηση	των	κανονισμωxν	 (ΕΟΚ)	αριθ.	922/72,	 (ΕΟΚ)	αριθ.	234/79,	 (ΕΚ)	αριθ.	1037/2001	και	 (ΕΚ)	

αριθ.	1234/2007	του	Συμβουλιxου,	όπως	ισχύει	

• Κατ’	εξουσιοδοxτηση	Κανονισμοx	 (ΕΕ)	αριθ.	611/2014	της	Επιτροπηxς,	της	11ης	Μαρτιxου	2014,	για	τη	

συμπληxρωση	 του	 κανονισμουx	 (ΕΕ)	 αριθ.	 1308/2013	 του	 Ευρωπαϊκουx	 Κοινοβουλιxου	 και	 του	

Συμβουλιxου	οxσον	αφοραx	τα	προγραxμματα	στηxριξης	του	τομεxα	του	ελαιολαxδου	και	των	επιτραπεxζιων	

ελιωxν,	όπως	ισχύει	

• Εκτελεστικοx	 Κανονισμοx	 (ΕΕ)	 αριθ.	 615/2014	 της	 Επιτροπηxς,	 της	 6ης	 Ιουνιxου	 2014,	 για	 τις	

λεπτομεxρειες	εφαρμογηxς	 του	κανονισμουx	 (ΕΕ)	αριθ.	1306/2013	του	Ευρωπαϊκουx	Κοινοβουλιxου	και	

του	 Συμβουλιxου	 και	 του	 κανονισμουx	 (ΕΕ)	 αριθ.	 1308/2013	 του	 Ευρωπαϊκουx	 Κοινοβουλιxου	 και	 του	

Συμβουλιxου	σχετικαx	με	 τα	προγραxμματα	εργασιxας	για	 τη	στηxριξη	 των	 τομεxων	 του	ελαιολαxδου	και	

των	επιτραπεxζιων	ελιωxν,	όπως	ισχύει	

• Υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.2018	 Υπουργικηx	 Αποxφαση	 «Συμπληρωματικαx	 μεxτρα	 για	 την	 εφαρμογηx	

του	Κανονισμού	 (ΕΕ)	αριθ.	1308/2013	του	Ευρωπαϊκουx	Κοινοβουλιxου	και	 του	Συμβουλιxου,	και	 του	

κατ’	 εξουσιοδοxτηση	 Κανονισμού	 (ΕΕ)	 αριθ.	 611/2014	 της	 Επιτροπής	 και	 του	 Εκτελεστικού	

1ο	ΕΤΟΣ 2ο	ΕΤΟΣ 3ο	ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

€2.000,00 €2.000,00 €2.000,00 €6.000,00

�6



Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

Κανονισμού	(ΕΕ)	αριθ.	615/2014	της	Επιτροπής,	σχετικαx	με	τα	προγραxμματα	εργασιxας	για	τη	στηxριξη	

των	τομεxων	του	ελαιολαxδου	και	των	επιτραπεxζιων	ελιωxν»		

• Υπ’	 αριθμ.	 597/25172/30.03.2018	 Υπουργικηx	 Αποxφαση	 «Εxγκριση	 Προγραxμματος	 Εργασιxας	 της	

Οργαxνωσης	Παραγωγωxν	 Α.Ε.Σ.	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	Α’	 της	 Περιφερειακηxς	 Ενοxτητας	 Λέσβου,	 για	 τα	 εxτη	

2018	-	2021	στο	πλαιxσιο	των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014»	

➢ Επικοινωνία	 και	 συντονισμός	 με	 τα	 νομικά	 ή/	 και	 φυσικά	 πρόσωπα,	 που	 εμπλέκονται	 στο	

πρόγραμμα	και	που	αναλαμβάνουν	την	υλοποίηση	των	δραστηριοτήτων	

➢ Υποστήριξη	στην	τυποποίηση,	προετοιμασία	και	κατάρτιση	των	εντύπων	παρακολούθησης	

➢ Παρακολούθηση	και	συντονισμός	της	εκταμίευσης	των	πόρων	για	την	υλοποίηση	του	Εργου	

➢ Παρακολούθηση	της	έγκαιρης	και	εντός	του	προβλεπόμενου	χρονοδιαγράμματος	υλοποίησης	
των	δραστηριοτήτων			

➢ Υποστήριξη	στη	σύνταξη	των	εκθέσεων	εργασιών	του	προγράμματος		

➢ Υποστήριξη	των	διαδικασιών	ελέγχου/	παραλαβής	των	δραστηριοτήτων		

➢ Τήρηση	 σε	 ηλεκτρονική	 μορφή	 των	 δεδομένων	 παρακολούθησης	 της	 πορείας	 του	

προγράμματος	

Ως	επιμεxρους	παραδοτεxα	του	εxργου	νοουxνται	όλα	τα	επιμεxρους	αιτήματα	(λήψης	προκαταβολών,	

αποδεxσμευσης	 εγγυητικωxν	 προκαταβολής,	 μερικών	 πληρωμών,	 εκκαθάρισης,	 τροποποιxησης	

κ.ο.κ.),	 καθωxς	 και	 οι	 εκθεxσεις	 υλοποιxησης	 του	 προγραxμματος	 που	 υποβαxλλονται	 στις	
εμπλεκοxμενες	υπηρεσιxες.	Ως	τελικοx	παραδοτεxο	του	εxργου	θα	υποβληθειx	στην	Ο.Ε.Φ.	τελικηx	έκθεση	

για	την	τριετιxα	του	προγραxμματος	εργασιxας.	

ΑΡΘΡΟ	4	-		ΕΙΔΟΣ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

Διαγωνισμός	με	σφραγισμένες	προσφορές	και	κριτήριο	κατακύρωσης	την	πλέον	συμφέρουσα	από	
οικονομική	άποψη	προσφορά	(βάσει	βέλτιστης	σχέσης	ποιότητας	-	τιμής).		

ΑΡΘΡΟ	5	-	ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ	

Η	παρουxσα	προxσκληση	εκδηxλωσης	ενδιαφεxροντος	συxμφωνα	με	τις	απαιτηxσεις	της	παραγράφου	4,	

του	 άρθρου	 12δ,	 της	 υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.2018	 αποxφασης	 του	 Υπουργού	 Αγροτικηxς	
Αναxπτυξης	και	Τροφιxμων,	οxπως	εxχει	τροποποιηθειx	και	ισχυxει,	αναρτηxθηκε	στον	δικτυακοx	τοxπο	της	

Ο.Ε.Φ.	 (h�p://palaiokiposcoop.gr)	 και	 στον	 δικτυακοx	 τοxπο	 του	 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	 (h�p://
www.opekepe.gr/oef_20182021.asp).		

ΑΡΘΡΟ	6	-	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΤΟΥ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	

Η	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών	 (Δικαιολογητικά	 συμμετοχής	 -	 Τεχνική	 Προσφορά	 -	 Οικονομική	

Προσφορά)	 που	 θα	 υποβληθούν	 θα	 διενεργηθεί	 από	 την	 Επιτροπή	 Διαγωνισμού	 του	
προγράμματος	 εργασίας	 της	Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ,	η	οποία	 έχει	 οριστεί	 με	απόφαση	 του	

Διοικητικού	 Συμβουλίου	 (Δ.Σ.)	 του	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ.	 Ειδικότερα	η	 Επιτροπή	 έχει	 την	 ευθύνη	

της	παραλαβής,	αποσφράγισης,	ελέγχου	και	αξιολόγησης	των	προσφορών,	της	βαθμολόγησης	και	
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της	 τελικής	 κατάταξής	 τους.	Η	 Επιτροπή	Διαγωνισμού	συντάσσει	 τα	Πρακτικά	 της	 και	 εισηγείται	

προς	το	Δ.Σ.	την	ανάθεση	της	σύμβασης.	

ΑΡΘΡΟ	7	-	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

Δικαίωμα	 συμμετοχής	 στο	 διαγωνισμό	 έχουν	 φυσικά	 ή	 νομικά	 πρόσωπα,	 αυτοτελώς	 ή	 σε	
σύμπραξη	 ή	 σε	 κοινοπραξία.	 Κάθε	 ενδιαφερόμενος,	 φυσικό	 ή	 νομικό	 πρόσωπο,	 μπορεί	 να	

συμμετέχει	 στο	 διαγωνισμό	 είτε	 μεμονωμένα,	 είτε	 ως	 μέλος	 σύμπραξης	 είτε	 ως	 μέλος	

κοινοπραξίας,	δεν	επιτρέπεται	όμως	να	συμμετέχει	σε	περισσότερες	από	μία	αντίστοιχα.	Σύμφωνα	
με	 την	 παράγραφο	 1.3,	 άρθρο	 12γ,	 υπ’	 αριθμ.	 61/16616/31.01.2018	 Υ.Α.,	 δεν	 επιτρέπεται	 η	

συμμετοχή	 εταίρων,	 μελών	 ή	 μισθολογικά	 εξαρτώμενων	 από	 την	 οργάνωση	 λόγω	 απαγόρευσης	
σύναψης	σύμβασης.		

ΑΡΘΡΟ	8	-	ΥΠΟΒΟΛΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

Οι	 προσφορές	 πρέπει	 να	 υποβληθούν	 στα	 γραφεία	 του	 Εργοδότη	 στην	 Διεύθυνση	 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ	

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ	 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	 Α’,	 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ	 ΛΕΣΒΟΥ,	 ΤΚ	 81106,	 είτε	
ιδιοχείρως,	 είτε	 με	 συστημένη	 ταχυδρομική	 επιστολή	 ή	 ταχυμεταφορά	 μέχρι	 και	 την	 Τετάρτη,	

07/11/2018	και	ώρα	12:00	μ.μ.	Ο	Εργοδότης	δεν	ευθύνεται	για	οποιαδήποτε	αποστολή	που	έχει	

πραγματοποιηθεί	 με	 ταχυδρομείο	 ή	 ταχυμεταφορά	 και	 φτάσει	 στο	 τόπο	 υποβολής	 μετά	 την	
παραπάνω	ημερομηνία	και	ώρα.		

Μετά	την	παραπάνω	ημερομηνία	και	ώρα	δεν	γίνεται	δεκτή	άλλη	προσφορά.	Οι	υποβαλλόμενες	
προσφορές	 αριθμούνται	 κατά	 σειρά	 προσέλευσης	 των	 διαγωνιζομένων,	 μονογράφονται	 από	 τα	

μέλη	 της	 Επιτροπής	 και	 καταχωρούνται	 στο	 πρακτικό	 της	 δημοπρασίας,	 μαζί	 με	 τα	 υπόλοιπα	

στοιχεία	 του	 διαγωνιζόμενου	 και	 τα	 έργα	 για	 τα	 οποία	 υπέβαλλαν	 προσφορές.	 Οι	 προσφορές	
ισχύουν	και	δεσμεύουν	τους	προσφέροντες	για	τέσσερις	(4)	μήνες,	προθεσμία	που	αρχίζει	από	την	

επόμενη	της	ημερομηνίας	λήξης	ισχύος	της	πρόσκλησης.	

Σε	 κάθε	 υποβαλλόμενο	 φάκελο	 προσφοράς	 δίδεται	 αριθμός	 πρωτοκόλλου.	 Ισχύουσες	 είναι	 οι	

προσφορές	που	θα	παραληφθούν	μέχρι	και	την	καταληκτική	ημερομηνία	και	ώρα	υποβολής.		

Εκπρόθεσμες	 προσφορές	 δεν	 παραλαμβάνονται,	 δεν	 αποσφραγίζονται	 και	 φυλάσσονται	 για	 μία	
εβδομάδα	κατά	τη	διάρκεια	της	οποίας	οι	προσφέροντες	έχουν	το	δικαίωμα	να	τις	παραλάβουν.	

Οι	προσφορές	υποβάλλεται	σε	σφραγισμένο	φάκελο		με	τις	εξής	εξωτερικές	ενδείξεις:	

	Στοιχεία	Αποστολέα	(υποψήφιου	Αναδόχου):	

Ονοματεπώνυμο	 φυσικού	 προσώπου	 ή	 Επωνυμία	 νομικού	 προσώπου,	 Ταχυδρομική	 διεύθυνση,	 Τηλέφωνο,	

Αριθμός	τηλεομοιοτυπίας	και	διεύθυνση	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	
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	Διεύθυνση	υποβολής	και	στοιχεία	του	διαγωνισμού:	

ΠΡΟΣ	

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	Α’,	

	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ	ΛΕΣΒΟΥ,		

Τ.Κ.	81106	

ΦΑΚΕΛΟΣ	ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	…/…/2018	

Ημερομηνία	κατάθεσης	προσφοράς	…/…/2018	

«Σύμβουλος	διαχείρισης	στο	πλαίσιο	του	εγκεκριμένου	Προγράμματος	Εργασίας	της	Ο.Ε.Φ.	βάσει	
των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014,	όπως	ισχύουν,	για	την	τριετία	2018	-	2021»	

ΠΡΟΣΟΧΗ:	Να	ΜΗΝ	αποσφραγισθεί	από	την	Ταχυδρομική	Υπηρεσία	

Μέσα	 στο	 φάκελο	 της	 προσφοράς	 (κυρίως	 φάκελος),	 τοποθετούνται	 όλα	 τα	 σχετικά	 με	 την	

προσφορά	 στοιχεία	 σε	 ξεχωριστούς	 σφραγισμένους	 (με	 ποινή	 απόρριψης	 σε	 περίπτωση	 μη	
σφράγισής	τους)	φακέλους	ως	εξής:	

ΦΑΚΕΛΟΣ	Α	με	την	ένδειξη	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		

	 Περιλαμβάνει	τα	δικαιολογητικά	του	άρθρου	9	της	παρούσης.		

ΦΑΚΕΛΟΣ	Β	με	την	ένδειξη	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ		

	 Περιλαμβάνει	τεχνικά	στοιχεία	προσφοράς.		

ΦΑΚΕΛΟΣ	Γ	με	την	ένδειξη	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ		

	 Περιλαμβάνει	τα	οικονομικά	στοιχεία	προσφοράς.		

Οι	προσφορές	δεν	πρέπει	να	έχουν	ξέσματα,	σβησίματα,	προσθήκες,	διορθώσεις.		Οι	προσφέροντες	

με	τη	συμμετοχή	τους	στο	διαγωνισμό	θεωρείται	ότι	αποδέχονται	πλήρως	και	ανεπιφυλάκτως	όλους	τους	

όρους	της	παρούσας	πρόσκλησης.		

ΑΡΘΡΟ	9	-	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	

Ο	 φάκελος	 με	 την	 ένδειξη	 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	 πρέπει	 να	 περιέχει	 τα	 ακόλουθα	

δικαιολογητικά,	επί	ποινή	αποκλεισμού:		

• Υπεύθυνες	 δηλώσεις	 όπως	 περιγράφονται	 στο	 άρθρο	 12δ,	 παράγραφος	 1	 της	 υπ’	 αριθμ.	
61/16616/31.01.2018	Υ.Α.,	όπως	έχει	τροποποιηθεί	και	ισχύει,	και	παρουσιάζονται	στο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β	

της	 παρούσης,	 καθώς	 και	 υπεύθυνη	 δήλωση	 του	 νομίμου	 εκπροσώπου	 του	 προσφέροντος	 στην	
πρόσκληση	ότι	σε	περίπτωση	κατακύρωσης	του	έργου	θα	επισυνάψει	αντίγραφο	του	καταστατικού	της	

εταιρείας	του,	όπως	ισχύει	

• Φορολογική	 και	 ασφαλιστική	 ενημερότητα	 εν	 ισχύ,	 ώστε	 να	 αποδεικνύεται	 ότι	 ο	 υποψήφιος	
σύμβουλος	έχει	εκπληρώσει	όλες	τις	υποχρεώσεις	του	όσον	αφορά	την	πληρωμή	φόρων	και	εισφορών	

κοινωνικής	 ασφάλισης.	 Εναλλακτικά,	 ο	 υποψήφιος	 δύναται	 να	 υποβάλλει	 υπεύθυνη	 δήλωση	
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δηλώνοντας	 ότι	 θα	 προσκομίσει	 τις	 εν	 λόγω	 ενημερότητες	 με	 την	 κατακύρωση	 του	 έργου	 και	 την	

υπογραφή	της	σύμβασης	

• Εγγυητική	επιστολή	συμμετοχής	στο	διαγωνισμό	με	ισχύ	τουλάχιστον	τριαxντα	(30)	ημεxρες	μεταx	τη	ληxξη	
του	χροxνου	ισχυxος	της	προσφοραxς	όπως	αυτός	ορίζεται	στο	αxρθρο	8	της	παρουxσης,	σύμφωνη	με	το	

υπόδειγμα	 (1)	 του	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ	 Δ	 της	 παρούσης,	 για	 ποσό	 που	 αντιστοιχεί	 στο	 5%	 επί	 της		
συνολικής	 αξίας	 του	 εγκεκριμένου	 προϋπολογισμού	 του	 έργου	 μη	 συμπεριλαμβανομένου	 του	

αναλογούντος	Φ.Π.Α.		

Η	 εγγυητική	 επιστολή	συμμετοχηxς	 επιστρεxφεται	στον	αναxδοχο	με	 την	προσκοxμιση	 της	 εγγυxησης	
καληxς	 εκτεxλεσης,	 ενώ	 επιστρεxφεται	 στους	 λοιπουxς	 προσφεxροντες	 μεταx	 την	 έγκριση	 της	

διαδικασίας	επιλογής	του	εξωτερικού	συνεργάτη	από	την	τριμελή	επιτροπή	της	ΔΑΟΚ.			

Η	εγγυxηση	συμμετοχηxς	δύναται	να	καταπέσει,	αν	ο	προσφεxρων	αποσυxρει	την	προσφοραx	του	καταx	

τη	διαxρκεια	ισχυxος	αυτηxς,	παρεxχει	ψευδηx	στοιχειxα	ηx	πληροφοριxες	που	αναφεxρονται	στο	αxρθρο	10	

της	παρούσης	ηx	δεν	προσεxλθει	εγκαιxρως	για	την	υπογραφηx	της	συxμβασης.	

ΑΡΘΡΟ	10	-	ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	

Ο	 φάκελος	 με	 την	 ένδειξη	 ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ	 πρέπει	 να	 περιλαμβάνει	 τεχνικά	 στοιχεία	

προσφοράς,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	3	της	παρούσης,	καθώς	επίσης	και	αποδεικτικά	των	κάτωθι:	

• Περιγραφή	της	εμπειρίας	και	τεχνογνωσίας	του	υποψήφιου	-	εμπειρία	στη	διαχείριση	συναφών	
έργων	

• Πιστοποιητικά	που	αποδεικνύουν	την	ικανότητα	ποιοτικής	διαχείρισης	των	έργων	

• Αντίγραφα	ή	αποσπάσματα	των	ισολογισμών	και	των	αντίστοιχων	οικονομικών	καταστάσεων	του	

νόμου	4308/2014	ή	αντιxγραφα	των	ετησιxων	εντυxπων	Ε3	και	αντιxγραφα	της	«Δηxλωση	Φορολογιxας	

Εισοδηxματος»	των	τριών	 (3)	προηγούμενων	του	έτους	 του	διαγωνισμού	οικονομικών	χρήσεων,	
υπογεγραμμένα	 από	 τον	 νόμιμο	 εκπρόσωπο.	 Οι	 οικονομικοιx	 φορειxς	 απαιτειxται	 να	 διαθεxτουν	

μεxσο	 γενικοx	 ετηxσιο	 κυxκλο	 εργασιωxν	 για	 την	 τελευταιxα	 τριετιxα	 (ημερολογιακαx	 εxτη	 2015,	 2016,	
2017)	διπλάσιο	αποx	 το	αxθροισμα	του	εγκεκριμεxνου	προϋπολογισμουx	 των	εxργων	της	παρουxσας	

για	τα	οποιxα	υποβαxλλουν	προσφορεxς.  

ΑΡΘΡΟ	11	-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	

Ο	 φάκελος	 με	 την	 ένδειξη	 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ	 περιλαμβάνει	 τα	 οικονομικά	 στοιχεία	
προσφοράς.	Η	οικονομική	προσφορά	πρέπει	να	είναι	υπογεγραμμένη	από	τον	νόμιμο	εκπρόσωπο	

του	προσφέροντα,	σφραγισμένη	και	να	περιλαμβάνει	συμπληρωμένο	τον	ακόλουθο	πίνακα:		

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΙΑ	ΧΩΡΙΣ	Φ.Π.Α.	(€) Φ.Π.Α.	(€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΑΞΙΑ	ΜΕ	ΦΠΑ	(€)

1ο	ΕΤΟΣ

2ο	ΕΤΟΣ

3ο	ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
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ΑΡΘΡΟ	12	-	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	

Η	 αξιολόγηση	 των	 φακέλων	 με	 την	 ένδειξη	 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,	 «ΤΕΧΝΙΚΗ	
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 και	 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 που	 θα	 υποβληθούν	 θα	 διενεργηθεί	 από	 την	

Επιτροπή	Διαγωνισμού	του	προγράμματος	εργασίας	της	Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ,	η	οποία	έχει	
οριστεί	με	απόφαση	του	Δ.Σ.	του	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	(βλέπε	άρθρο	6	της	παρούσης).	Ειδικότερα	

η	 Επιτροπή	 έχει	 την	 ευθύνη	 της	 παραλαβής,	 αποσφράγισης,	 ελέγχου	 και	 αξιολόγησης	 των	

προσφορών,	της	βαθμολόγησης	και	της	τελικής	κατάταξής	τους.	Η	αποσφράγιση	του	φακέλου	των	
δικαιολογητικών	συμμετοχής,	 τεχνικών	 και	 οικονομικών	προσφορών	μπορούν	 	 να	 γίνουν	σε	μία	

συνεδρίαση	κατά	την	κρίση	της	Επιτροπής.	

Η	αξιολόγηση	των	προσφορών	θα	ακολουθήσει	τα	παρακάτω	στάδια:	

1. Αξιολόγηση	δικαιολογητικών	συμμετοχής	
2. Τεχνική	αξιολόγηση	και	βαθμολόγηση	των	προσφορών		

3. Οικονομική	αξιολόγηση	των	προσφορών		
4. Τελική	κατάταξη	των	προσφορών		

Η	 επιλογή	 του	 Συμβούλου	 θα	 γίνει	 με	 κριτήριο	 κατακύρωσης	 την	 πλέον	 συμφέρουσα	 από	
οικονομικής	απόψεως	προσφορά	βέλτιστης	ποιότητας	-	τιμής.			

Προσφορές	απορρίπτονται	από	την	Επιτροπή	Διαγωνισμού,	σε	κάθε	περίπτωση,	όταν:	

• αποκλίνουν	από	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	και	τους	απαράβατους	όρους	της	πρόσκλησης	

• περιέχουν	 ατέλειες,	 ελλείψεις,	 ασάφειες	 ή	 σφάλματα,	 εφόσον	 αυτά	 δεν	 επιδέχονται	

συμπλήρωση	 ή	 διόρθωση,	 ή	 εφόσον	 επιδέχονται	 συμπλήρωση	 ή	 διόρθωση	 δεν	 έχουν	
αποκατασταθεί	κατά	την	αποσαφήνιση	και	συμπλήρωσή	τους.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	καλεί	

εγγράφως	τους	προσφέροντες	να	διευκρινίσουν	εντός	πέντε	(5)	ημερών	από	την	ημερομηνία	
κοινοποίησης	της	σχετικής	πρόσκλησης	

• συνιστούν	εναλλακτική	προσφορά	ή	αντιπροσφορά	

• προσφέρουν	 Οικονομική	 Προσφορά	 η	 οποία	 είναι	 μικρότερη	 του	 90%	 του	 προϋπολογισμού	
του	έργου	(μη	συμπεριλαμβανομένου	του	Φ.Π.Α.).	

Η	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών	 («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,	 «ΤΕΧΝΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	 και	
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	 ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)	 καθώς	 και	 η	 τελική	 κατάταξη	 των	 υποψηφίων	 αποτυπώνονται	 σε	

πρακτικό	 της	 Επιτροπής	 Διαγωνισμού	 το	 οποίο	 υποβάλλεται	 προς	 έγκριση	 στο	 Δ.Σ.	 του	 Α.Ε.Σ.	

ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ.	 Η	 απόφαση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 κοινοποιείται	 στους	 διαγωνιζόμενους	
μέσω	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου.		

Η	διαδικασία	αξιολόγησης	των	προσφορών	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:	

1ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Ελεγχος	Δικαιολογητικών	Συμμετοχής	
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Ελέγχεται	 η	 πληρότητα	 των	 επιμέρους	 δικαιολογητικών	 συμμετοχής.	 Διαγωνιζόμενοι	 που	 δεν	

πληρούν	 τις	 αναγκαίες	 προϋποθέσεις	 έγκυρης	 συμμετοχής	 αποκλείονται	 από	 την	 αξιολόγηση	

περαιτέρω.	

2ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Αξιολόγηση	Τεχνικών	Προσφορών	

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	80%			

Η	 αξιολόγηση	 των	 τεχνικών	 στοιχείων	 των	 Τεχνικών	 Προσφορών	 συνίσταται	 στη	 βαθμολόγησή	

τους	στη	βάση	επιμέρους	Κριτηρίων	Αξιολόγησης,	με	 τους	αντίστοιχους	Συντελεστές	Βαρύτητας,	
όπως	 παρουσιάζονται	 στον	 κάτωθι	 πίνακα	 (Πίνακας	 1).	 Προσφορά	 με	 γενικές	 και	 ασαφείς	

απαντήσεις	στα	ερωτήματα	της	πρόσκλησης	θα	αποκλείεται	από	την	αξιολόγηση	περαιτέρω.	

Πίνακας	1.	Κριτήρια	αξιολόγησης	των	Τεχνικών	Προσφορών	

Κατά	 το	στάδιο	 της	Αξιολόγησης	 της	 Τεχνικής	Προσφοράς,	 υπολογίζεται	 η	συνολική	βαθμολογία	
των	 προσφορών	 και	 πραγματοποιείται	 η	 κατάταξή	 τους	 κατά	 φθίνουσα	 τάξη	 με	 βάση	 τον	

παρακάτω	τύπο	(με	ακρίβεια	πρώτου	δεκαδικού):	

Ti	=	[(Αi	+	Bi)/	Tmax]	x	100	

	 	 όπου:	

	 	 Ai	=	(A1i	x	0,4)	+	(A2i	x	0,4)	
	 	 Bi	=	(B1i	x	0,1)	+	(B2i	x	0,1)	

	 όπου:	

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	
Α΄	ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟΣ		
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΟΜΑΔΑΣ

A1 Κατανόηση	αντικειμένου	και	
στόχων	του	έργου

100-120 40% 80%

A2 Μεθοδολογία	υλοποίησης	–	
οργάνωσης	του	έργου,	εργαλεία	
υποστήριξης

100-120 40%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	
Β΄	ΟΜΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΟΣ		
ΒΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	
ΟΜΑΔΑΣ

B1 Στελέχωση	και	καταλληλόλητα	
ομάδας	έργου	

100-120 10% 20%

B2 Οργάνωση/	λειτουργία	ομάδας	
έργου

100-120 10%
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	 Ti:	η	βαθμολογία	Τεχνικής	Προσφοράς	της	πρότασης	i	

	 Ai:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Ομάδων	Κριτηρίων	Α	για	την	πρόταση	i	

	 Βi:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Ομάδων	Κριτηρίων	Β	για	την	πρόταση	i	
	 Tmax:	Η	μέγιστη	βαθμολογία	Τεχνικής	Προσφοράς	από	όλες	τις	προσφορές	

	 A1i,	Α2i:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Υποκριτηρίων	Α	για	την	πρόταση	i		
	 Bi1,	Β2i:	η	βαθμολογία	των	επιμέρους	Υποκριτηρίων	Β	για	την	πρόταση	i		

Τα	 κριτήρια	που	θα	 ληφθούν	υπόψη	για	 την	αξιολόγηση	 των	προσφορών,	παρουσιάζονται	 στον	

ανωτέρω	πίνακα,	ο	οποίος	περιλαμβάνει	επίσης	και	τους	συντελεστές	βαρύτητας	κάθε	κριτηρίου	
σε	συνολικό	άθροισμα	100.	Η	βαθμολογία	 κάθε	 κριτηρίου	αξιολόγησης	 κυμαίνεται	από	100	 έως	

120	 βαθμούς	 σε	 κλίμακα	 των	 πέντε	 μονάδων	 ή	 βαθμό,	 ήτοι	 100,	 105,	 110,	 115	 και	 120.	 Η	
βαθμολογία	είναι	100	βαθμοί	ως	βάση	για	τις	περιπτώσεις	που	ικανοποιούνται	κατ’	ελάχιστο	όλοι	

οι	 όροι	 των	 τεχνικών	 προδιαγραφών.	 Η	 βαθμολογία	 αυτή	 αυξάνεται	 έως	 120	 βαθμοί	 όταν	

καλύπτονται	στο	μέγιστο	οι	τεχνικές	προδιαγραφές.	Βαθμολογία	μικρότερη	από	100	βαθμούς,	ήτοι	
που	 δεν	 καλύπτουν/	 παρουσιάζουν	 αποκλίσεις	 από	 τις	 τεχνικές	 προδιαγραφές,	 επιφέρουν	 την	

απόρριψη	της	προσφοράς.	Η	Επιτροπή	θα	βαθμολογήσει	με	ένα	ακέραιο	βαθμό	από	το	100	έως	το	
120	 κάθε	 ένα	 από	 τα	 επιμέρους	 στοιχεία	 των	 κριτηρίων	 τεχνικής	 αξιολόγησης.	 Ο	 βαθμός	 αυτός	

πολλαπλασιάζεται	 με	 τον	 συντελεστή	 βαρύτητας	 του	 κριτηρίου	 και	 εξάγεται	 ο	 βαθμός	 της	

προσφοράς	για	το	συγκεκριμένο	κριτήριο.	

3ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Αξιολόγηση	Οικονομικών	Προσφορών	

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	20%			

Το	κριτήριο	που	αφορά	στην	Αξιολόγηση	της	Οικονομικής	Προσφοράς	έχει	συντελεστή	βαρύτητας	
20%.	Η	αξιολόγηση	βασίζεται	στο	φάκελο	«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ»	κάθε	προσφοράς.	Για	τον	

υπολογισμό	 της	 βαθμολογίας	 αυτού	 του	 κριτηρίου	 χρησιμοποιείται	 ο	 ακόλουθος	 τύπος	 (με	

ακρίβεια	πρώτου	δεκαδικού):	

Οi	=	(Κmin	/	Κi)	x	100	

	 όπου:	

	 Οi:	η	βαθμολογία	της	οικονομικής	προσφοράς	i	
	 Κmin:	Το	χαμηλότερο	κόστος	από	όλες	τις	προσφορές	
	 Κi:	Το	κόστος	της	προσφοράς	i	

4ο	Στάδιο	Αξιολόγησης:	Τελική	Αξιολόγηση	

Κατά	το	στάδιο	της	Τελικής	Αξιολόγησης,	υπολογίζεται	η	συνολική	βαθμολογία	των	προσφορών	και	
πραγματοποιείται	η	κατάταξή	τους	κατά	φθίνουσα	τάξη	με	βάση	τον	παρακάτω	τύπο	(με	ακρίβεια	

πρώτου	δεκαδικού):	

Fi	=	(0,80	x	Ti)	+	(0,20	x	Oi)	
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	 όπου:	

	 Fi:	η	συνολική	βαθμολογία	της	πρότασης	i	
	 Ti:	η	βαθμολογία	Τεχνικής	Προσφοράς	της	πρότασης	i	
	 Oi:	η	βαθμολογία	του	κριτηρίου	της	οικονομικής	προσφοράς	για	την	πρόταση	i	

Η	 αξιολόγηση	 των	 προσφορών	 θα	 στηριχθεί	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 στα	 ανωτέρω	 κριτήρια.	 Η	

πρώτη	στον	συγκριτικό	πίνακα	κατάταξης	θεωρείται	η	πλέον	συμφέρουσα	προσφορά	(μέγιστο	Fi).	
Σε	 περίπτωση	 ισοβαθμίας	 οι	 προσφορές	 που	 ισοβαθμούν	 κατατάσσονται	 κατά	 φθίνουσα	 σειρά	

του	βαθμού	Τεχνικής	Προσφοράς.		

Η	υποβολή	μόνο	μίας	(1)	προσφοράς	δεν	αποτελεί	κώλυμα	για	την	κατακύρωση	του	διαγωνισμού	

και	την	ανάθεση	της	σύμβασης.	

ΑΡΘΡΟ	13	-	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ	-	ΣΥΝΑΨΗ	ΣΥΜΒΑΣΗΣ	

Η	Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	κοινοποιεί	εγγράφως	την	απόφαση	κατακύρωσης	για	κάθε	έργο	σε	
κάθε	 προσφέροντα	 που	 έχει	 υποβάλει	 αποδεκτή	 προσφορά	 για	 το	 έργο	 αυτό	 και	 στη	 συνέχεια	

προσκαλεί	τον	ανάδοχο	κάθε	έργου	να	προσέλθει	για	την	σύναψη	του	σχεδίου	σύμβασης	το	οποίο	

συντάσσεται	σύμφωνα	με	το	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ	ΧΧVII	της	υπ’	αριθμ.	61/16616/31.01.18	Υ.Α.,	όπως	έχει	
τροποποιηθεί	 και	 ισχύει	 (βλέπε	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 Γ	 της	 παρούσης).	 Το	 εν	 λόγω	 σχέδιο	 σύμβασης	

υποβάλλεται	προς	έγκριση	στην	τριμελή	επιτροπή	της	αρμόδιας	Διεύθυνσης	Αγροτικής	Οικονομίας	
και	 Κτηνιατρικής	 (ΔΑΟΚ)	σύμφωνα	με	 τα	προβλεπόμενα	στις	παραγράφους	6	 και	 7,	 του	άρθρου	

12δ,	της	υπ’	αριθμ.	61/16616/31.01.18	Υ.Α.,	όπως	έχει	τροποποιηθεί	και	ισχύει.	Με	την	έγκριση	της	

διαδικασίας	επιλογής	από	την	τριμελή	επιτροπή	της	αρμόδιας	ΔΑΟΚ	γίνεται	οριστική	σύναψη	της	
σύμβασης	η	οποία	κοινοποιείται	στην	ΔΑΟΚ	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	8,	του	άρθρου	12δ,	της	

υπ’	αριθμ.	 61/16616/31.01.18	Υ.Α.,	 όπως	 έχει	 τροποποιηθεί	 και	 ισχύει.	 Για	 την	οριστική	σύναψη	
της	σύμβασης	απαιτείται	από	τον	ανάδοχο	η	κατάθεση	(i)	εγγυητικής	επιστολής	καλής	εκτέλεσης	

για	 ποσό	 που	 αντιστοιχεί	 σε	 ποσοστό	 ίσο	 με	 το	 10%	 επί	 της	 μεγαλύτερης	 ετήσιας	 συνολικής	

αμοιβής	του,	μη	συμπεριλαμβανομένου	του	αναλογούντος	Φ.Π.Α.,	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	4,	
του	άρθρου	12γ,	της	υπ’	αριθμ.	61/16616/31.01.18	Υ.Α.,	όπως	έχει	τροποποιηθεί	και	ισχύει	(βλέπε	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ	 της	 παρούσης),	 (ii)	 καταστατικού	 σε	 ισχύ,	 (iii)	φορολογικής	 και	 (iv)	 ασφαλιστικής	
ενημερότητας.										

ΑΡΘΡΟ	14	-	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ	

Ενστάσεις	κατά	των	αποτελεσμάτων	της	ως	άνω	διαδικασίας	υποβάλλονται	εγγράφως	στην	Ο.Ε.Φ.	

εντός	 τριών	 (3)	 ημερολογιακών	 ημερών	 από	 την	 κοινοποίηση	 της	 απόφασης	 κατακύρωσης.	 Η	
διοίκηση	 της	 Ο.Ε.Φ.	 αποφασίζει	 εντός	 προθεσμίας	 δέκα	 (10)	 ημερολογιακών	 ημερών	 από	 την	

κοινοποίηση	 της	 ένστασης.	 Με	 την	 άπρακτη	 πάροδο	 των	 ανωτέρω	 προθεσμιών	 τεκμαίρεται	 η	

απόρριψη	της	ένστασης.		

ΑΡΘΡΟ	15	-	ΓΕΝΙΚΟΙ	ΟΡΟΙ	
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Η	 Ο.Ε.Φ.	 διατηρεί	 το	 δικαίωμα	 να	 αναβάλει	 ή	 να	 διακόψει	 τη	 διαδικασία	 του	 παρόντος	

διαγωνισμού	 ή/και	 να	 την	 κηρύξει	 ατελέσφορη,	 χωρίς	 οι	 συμμετέχοντες	 σε	 αυτή	 να	 αποκτούν	

κανένα	δικαίωμα	ή	αξίωση	για	αποζημίωση	ή/και	 χρηματική	 ικανοποίηση	για	οποιοδήποτε	λόγο	
σχετιζόμενο	 με	 την	 διακήρυξη,	 τη	 συμμετοχή	 τους	 στη	 διαδικασία,	 τη	 ματαίωση,	 ακύρωση	 ή	

διακοπή	 του	 διαγωνισμού	 από	 οποιαδήποτε	 αιτία.	 Η	 συμμετοχή	 στη	 σχετική	 διαδικασία	
συνεπάγεται	την	ανεπιφύλακτη	αποδοχή	όλων	των	όρων	και	προϋποθέσεων	της	παρούσας.	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β			

	

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Ηµεροµηνία:   …/…/20… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα: 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………… δηλώνω ότι µέχρι 
και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς για το έργο «Σύµβουλος Διαχείρισης για την υποστήριξη της 
Ο.Ε.Φ. στην εφαρµογή των δραστηριοτήτων του εγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας της στο πλαίσιο των 
Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουν, για την τριετία 2018 - 2021» δεν υπάρχει εις βάρος µου ή 
της εταιρίας την οποία εκπροσωπώ τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
• Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση  
• Δωροδοκία  
• Απάτη 
• Τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες  
• Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας  
• Παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

Ηµεροµηνία:   …/…/20… 

Ο – Η Δηλ. 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

ΠΡΟΣ(1):

Ο – Η Όνοµα: Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα: 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………… δηλώνω ότι µέχρι 
και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς για το έργο «Σύµβουλος Διαχείρισης για την υποστήριξη της 
Ο.Ε.Φ. στην εφαρµογή των δραστηριοτήτων του εγκεκριµένου Προγράµµατος Εργασίας της στο πλαίσιο των 
Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, όπως ισχύουν, για την τριετία 2018 - 2021» η εταιρία την οποία 
εκπροσωπώ:  
• Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)  

• Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος της τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη  
• Δεν τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, ούτε βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

• Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την 
συµµετοχή της σε άλλους διαγωνισµούς 

• Δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας για την 
επιλογή Αναδόχου µε στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισµού  

• Δεν έχει επιδείξει επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης σύµβασης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της, αποζηµιώσεις ή άλλες 
όµοιες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ		

ΣΥΜΒΑΣΗ	ΕΡΓΟΥ	

Στην	…	σήμερα,	…,	ημέρα	…	οι	καxτωθι	συμβαλλόμενοι,	ήτοι:	

α)	 αφ’	ενός	η	…	με	έδρα	στ…	…,	Τ.Κ.	…	και	με	Α.Φ.Μ.:	…,	Δ.Ο.Υ.:	…	νομιxμως	εκπροσωπούμενη	από	τ…	…,	Προxεδρο	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	2015	 -	 2018,	 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	Σύμβουλος»,	

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	 Ενωσης	 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	του	Υπουργού	Αγροτικής	Ανάπτυξης	για	την	τροποποίηση	της	αριθ.	…	απόφασης	«’Εγκριση	

προγραμμάτων	εργασίας	των	Ο.Ε.Φ.	των	Καν.	(ΕΕ)	611/2014	και	615/2014	της	Επιτροπής	όπως	ισχύει».	

Την	 υπ’	 αριθ.	 …	 Σύμβαση	 μεταξύ	 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	 και	 Ο.Ε.Φ.	 …,	 για	 το	 πρόγραμμα	 δραστηριοτήτων	 της	 Ο.Ε.Φ.,	 ως	

αναγνωρισμένη	Ο.Ε.Φ.,	για	την	τριετία	2018	-	2021.	

Την	υπ’	αριθ.	…	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Ο.Ε.Φ.	στις	…	

συμφώνησαν	και	έκαναν	από	κοινού	δεκτά	τα	ακόλουθα:		

Αρθρο	1:	Αντικείμενο	της	Σύμβασης	
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Με	την	παρούσα	η	Ο.Ε.Φ.	αναθέτει	και	ο	Σύμβουλος	αναλαμβάνει	για	λογαριασμό	της	Ο.Ε.Φ.	την	παροχή	των	Υπηρεσιών	

για	 την	 υλοποίηση	 του	Προγράμματος,	 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	Σύμβουλος,	μετά	από	

εκδήλωση	 ενδιαφέροντος	 της	Ο.Ε.Φ.	 στις	…	μέχρι	 τις	 .…	 Τα	 λεπτομερή	στοιχεία	 του	περιλαμβάνονται	 στο	συνημμένο	

Παράρτημα	[Τεχνική	περιγραφή	&	Οικονομική	προσφορά].	

Αρθρο	2:	Σκοπός	της	Σύμβασης	

Σκοπός	της	παρούσας	σύμβασης	 (εφεξηxς	«η	Σύμβαση»)	είναι,	ο	προσδιορισμός	της	παράδοσης	και	της	πληρωμής	του	
Αναδόχου	 και	 ο	 καθορισμός	 γενικά	 των	 όρων	 υπό	 τους	 οποίους	 ο	 Σύμβουλος	 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.	

Αρθρο	3:	Υποχρεώσεις	του	Αναδόχου	

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

3.2.	 Οι	συμβατικές	υποχρεώσεις	του	Συμβούλου	στο	πλαίσιο	των	Υπηρεσιών	του	περιλαμβάνει	υπηρεσίες	Συμβούλου	

Τεχνικής	Υποστήριξης	που	είναι	απαραίτητες	για	τον	συντονισμό,	την	παρακολούθηση/	διαχείριση	και	έλεγχο	των	
δραστηριοτήτων	 του	Εργου	που	έχει	αναλάβει	η	Ο.Ε.Φ.	στο	πλαίσιο	 των	Καν.	 (ΕΕ)	611/2014	και	615/14,	όπως	

τροποποιήθηκαν	 και	 ισχύουν,	 στο	 προαποφασισμένο	 χρονοδιάγραμμα	 και	 προϋπολογισμό	 και	 οι	 οποίες	

αφορούν	τους	ακόλουθους	τομείς:	

	 …	

3.3.	 Περιγραφή	Υπηρεσιών	

	 …	

3.4.	Τρόπος	Παροχής	Υπηρεσιών	

-	 Ο	 Σύμβουλος	 υποχρεούται	 να	 υλοποιεί	 το	 έργο	 με	 βάση	 το	 Εγκεκριμένο	 Πρόγραμμα	 της	 Ο.Ε.Φ.	 και	 την	

Εγκεκριμένη	Προσφορά	του.	

-	 Ο	 Σύμβουλος	 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	Εργου.	

-	 Ο	Σύμβουλος	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	αχρεωστηxτως	καταβληθέντων	και	ο	οποίος	δεν	δύναται	να	είναι	μικρότερος	

των	πέντε	ετών.	

-	 Ο	Σύμβουλος	πρέπει	να	απέχει	από	οποιαδήποτε	ενέργεια	θέτει	σε	κίνδυνο	της	υλοποίηση	του	προγράμματος,	

καθώς	και	την	εκπλήρωση	των	όρων	της	παρούσας	σύμβασης.	

-	 Ο	Σύμβουλος	δεν	φέρει	καμία	ευθύνη	για	περιπτώσεις	μερικής	ή	ολικής	μη	πραγματοποίησης	ενεργειών	του	
Εργου,	 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	Εργου	και	να	υποβάλλει	προτάσεις	επίλυσής	τους.	
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3.5.	Χρονοδιάγραμμα	εκτέλεσης	του	έργου	και	παραδοτέα	

Στα	παραδοτέα	θα	περιγράφονται	με	σαφήνεια	όλα	τα	στάδια	υλοποίησης	του	κάθε	έργου	ανά	εξάμηνο	αλλά	και	
συνολικά	ανά	έτος.	

Αρθρο	4:	Διάρκεια	της	Σύμβασης	

Η	παρούσα	Σύμβαση	παράγει	αποτελέσματα	από	την	ημέρα	υπογραφής	της	και	λήγει	με	την	ολοκλήρωση	της	σύμβασης	

στις	 ….	 ωστόσο	 ο	 Σύμβουλος	 θα	 παρέχει	 τις	 υπηρεσίες	 του	 προς	 την	 Ο.Ε.Φ.	 μέχρι	 και	 την	 υποβολή	 του	 φακέλλου	
εκκαθάρισης	 στον	 Οργανισμό	 Πληρωμών	 Ελέγχου	 Κοινοτικών	 Ενισχύσεων	 Προσανατολισμού	 και	 Εγγυήσεων	

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).	

Αρθρο	5:	Αμοιβή	-	Τρόπος	και	Χρόνος	Καταβολής	της	Αμοιβής	

5.1.		 Ο	προϋπολογισμοxς	στο	πλαίσιο	της	σύμβασης	αυτής,	ανέρχεται	στο	ποσό	των	…	ευρώ	[€	…],	πλέον	Φ.Π.Α.	24%	:	
…	ευρώ	[€	…].	

Ο	Σύμβουλος	θα	εισπράξει	την	αμοιβή	του	τμηματικά	ως	καxτωθι:	

ΕΤΟΣ	1ο	(01/04/1…	-	31/03/1…)

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ	ΑΞΙΑ	

(€)

Φ.Π.Α									

	(€)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ	2ο	(01/04/1…	-	31/03/2…)

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ	ΑΞΙΑ	

(€)

Φ.Π.Α									

	(€)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΟΣ	3ο	(01/04/2…	-	31/03/2…)

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΗ	ΑΞΙΑ	

(€)

Φ.Π.Α									

	(€)
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α
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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	 Σύμβουλος	 εκδίδει	 προς	 την	 Ο.Ε.Φ.	 τα	 εκαxστοτε	 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	εκαxστοτε	οφειλόμενο	Φ.Π.Α.	του	/	των	παραστατικού/ωxν	και	να	
παρακρατεί	και	να	αποδίδει	τυχόν	προβλεπόμενους	φόρους	και	τέλη.	

Αρθρο	6	:	Αναθεώρηση	Τιμών	

Αναθεώρηση	 της	 παραπάνω	 οριζόμενης	 αξίας	 -	 τιμήματος	 -	 αμοιβής,	 σε	 καμία	 περίπτωση	 δεν	 επιτρέπεται	 ή	

συγχωρείται,	 είτε	 λοxγω	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..	

Αρθρο	7:	Εποπτεία	-	Ελεγχος	-	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	 Σύμβουλος	 υποχρεούται	 να	

κρατά	εμπιστευτικές	τις	πληροφορίες	αυτές.	

Αρθρο	8:	Λοιπές	Υποχρεώσεις	

8.1.	Εκαστος	των	συμβαλλόμενων	υποχρεούται:	

8.1.1.	 Να	γνωρίζει	 το	 ισχύον	κανονιστικό	πλαίσιο	του	Εργου	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	 Εργου	 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.	

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ	

ΤΡΙΕΤΙΑΣ
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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	Εργου	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	αποδεχθειx	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	Σύμβουλος	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	Εργου	όπως	απαιτούν	και	επιβάλλουν	τα	χρηστά	και	επαγγελματικά	ήθη.	

Αρθρο	9	:	Εγγύηση	καλής	εκτέλεσης	

9.1.	 Για	την	εκτέλεση	των	όρων	της	παρούσας	σύμβασης	και	κατά	την	υπογραφή	της,	ο	Σύμβουλος	κατέθεσε	την	υπ’	
αριθ.	…	εγγυητική	επιστολή	της	τράπεζας,	ποσού	…	ευρώ	(…	€),	ως	εγγύηση	της	υλοποίησης	του	έργου	[10%	επί	

του	καθαρού	ποσού	της	μεγαλύτερης	ετήσιας	αμοιβής	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	Εργου,	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	Εργου.	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..	

Αρθρο	10:	Δικαιώματα	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	

Βάσει	 του	 Αρθρου	 4,	 σημείο	 4	 της	 σύμβασης	 που	 έχει	 υπογράψει	 η	 Ο.Ε.Φ.	 με	 τον	 Οργανισμό	 Πληρωμών	 Ελέγχου	

Κοινοτικών	 Ενισχύσεων	 Προσανατολισμού	 και	 Εγγυήσεων	 (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.),	 ο	 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	 δύναται	 να	 ασκεί	 τα	 ίδια	
δικαιώματα	και	να	απολαύει	των	ιδίων	εγγυήσεων	και	έλεγχων	έναντι	και	των	υπεργολάβων	της	Ο.Ε.Φ..	

Αρθρο	11:	Παράβαση	Υποχρεώσεων	
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11.1.	 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	 εντοxς	

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	 αποδεχθειx	 σιωπηρωxς	 ή	 εγγράφως	 ή	 να	
απορρίψει	αυτές.	

11.2.	 Σε	 περίπτωση	 που	 η	 ως	 άνω	 προθεσμία	 θεραπείας	 παρέλθει	 άπρακτη	 συνίσταται	 λόγος	 καταγγελίας	 της	

Σύμβασης	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	12	της	Σύμβασης.	

Αρθρο	12:	Δηλώσεις	-	Εγγυήσεις	των	μερών	

12.1.	 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	δικαιxωμαx	τους	να	περιορίζεται	ή	να	αντιβαίνει	σε	

προηγούμενες	συμβάσεις	ή	συμφωνίες	με	τρίτους.		

12.2.	 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.		

12.3.	 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.		

12.4.	 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	 προϋποθεxτει	 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.		

Αρθρο	13:	Απόρρητο	και	εμπιστευτικότητα	

13.1	 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	 Σύμβουλος	 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..	

13.2	 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.	

13.3	 Το	 καθήκον	 τήρησης	 απόλυτης	 εμπιστευτικότητας	 σύμφωνα	 με	 το	 παρόν	 Αρθρο	 δεν	 θα	 επεκτείνεται	 σε	

πληροφορίες	ή	στοιχεία	:	

I. τα	οποία	το	μέρος	που	τα	λαμβάνει	γνώριζε	και	πριν	την	γνωστοποίησή	τους.	

II. τα	οποία	έχουν	καταστεί	κοινή	γνώση	με	τρόπο	διαφορετικό	από	την	παράβαση	του	παρόντος	Αρθρου.	

III. 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	
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IV. τα	οποία	το	μέρος	που	τα	λαμβάνει	απαιτείται	να	αποκαλύψει	σε	κυβερνητικές	ή	διοικητικές	αρχές	σύμφωνα	

με	τους	εφαρμοστέους	νόμους	και	κανονισμούς.	

Αρθρο	14:	Καταγγελία	-	Τροποποίηση	της	Σύμβασης	

14.1.	 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	εντοxς	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	Εργου	εκ	μέρους	του	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.	ή	αναστολή	πραγματοποίησής	του	για	χρονικό	

διάστημα	που	υπερβαίνει	τους	3	μήνες.	

• για	οποιονδήποτε	λόγο	λύσης	της	σύμβασης	μεταξύ	της	Ο.Ε.Φ.	και	του	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..	

14.2.	 Σε	περίπτωση	που	ο	Σύμβουλος	καταγγείλει	 την	παρούσα	σύμβαση	προ	της	ολοκλήρωσης	της	υλοποίησης	του	
Εργου,	οι	καταβολές	που	έχουν	πραγματοποιηθεί	μέχρι	τη	στιγμή	εκείνη	δεν	θα	επιστρέφονται	στην	Ο.Ε.Φ.	αλλά	

θα	μείνουν	εις	χείρας	του	Αναδόχου.	

14.3.	 Σε	περίπτωση	καταγγελίας	της	Σύμβασης	από	την	Ο.Ε.Φ.,	ο	Σύμβουλος	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.	

14.4.	 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.	

Αρθρο	15:	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.	

Αρθρο	16:	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.	

Αρθρο	17:	Εφαρμογή	διατάξεων	του	ΑΚ	

Για	όποιο	θέμα	δεν	ορίζεται	στην	παρούσα	σύμβαση,	εφαρμογή	έχουν	οι	διατάξεις	του	Αστικού	Κώδικα.	
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Αρθρο	18:	Επίλυση	διαφόρων	-	Αρμόδια	δικαστήρια	

18.1.	 Η	παρούσα	σύμβαση	διέπεται	από	το	Ελληνικό	δίκαιο.	

18.2.	 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	 συναποδοχηx	 όλων	 των	 ανωτέρω	 συντάχθηκε	 η	 παρούσα	 σύμβαση	 και	 υπογράφεται	 από	 τους	 δύο	

συμβαλλόμενους	σε	τέσσερα	(4)	όμοια	πρωτότυπα,	εκ	των	οποίων	τρία	(2)	έλαβε	η	Ο.Ε.Φ.,	ένα	(1)	ο	Σύμβουλος	και	ένα	
(1)	ο	Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..	

ΤΑ	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ	ΜΕΡΗ	

ΓΙΑ	ΤΗΝ	Ο.Ε.Φ.																																																		ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΑΝΑΔΟΧΟ	
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ		

(1)	Υπόδειγμα	Εγγυητικής	Επιστολής	Συμμετοχής			

ΤΡΑΠΕΖΑ:	…	

(ΠΛΗΡΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ,	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,	ΤΑΧ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)		

Προς:	ΑΓΡΟΤΙΚΟ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	Α’	

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:	…	

ΠΟΣΟ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:	…	€	

(ΠΟΣΟ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ,	ΕΥΡΩ):	…	ευρώ		

ΤΟΠΟΣ,	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	…	

Κύριοι,	
Σας	 γνωρίζουμε	 ότι	 με	 την	 παρούσα	 εγγυόμαστε	 ανεπιφύλακτα	 και	 ανέκκλητα	 παραιτούμενοι	 των	
δικαιωμάτων	 της	 ενστάσεως,	 διζήσεως	 ή	 διαιρέσεως	 ευθυνόμενοι	 έναντι	 σας	 σε	 ολόκληρο	 υπέρ	 της	
εταιρείας	…	με	έδρα	στην	οδό	…,	Τ.Κ.	…,	…	και	με	Α.Φ.Μ.	…	της	Δ.Ο.Υ.	…,	μέχρι	του	ποσού	των	ΕΥΡΩ	**…	€**	
(…	 ευρώ)	 στο	 οποίο	 και	 μόνο	 περιορίζεται	 η	 εγγύησή	 μας,	 αντιστοιχεί	 στο	 5%	 της	 συνολικής	 αξίας	 του	
εγκεκριμένου	 προϋπολογισμού	 (μη	 συμπεριλαμβανομένου	 του	 αναλογούντος	 Φ.Π.Α.)	 του	 έργου,	 για	 τη	
συμμετοχή	 μας	 στον	 διενεργούμενο	 διαγωνισμό	 της	 Οργάνωσης	 Ελαιουργικών	 Φορέων	 «Ο.Π.	 Α.Ε.Σ.	
ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	 Α’»	 που	 αφορά	 στο	 διαγωνισμό	 …/10/2018	 με	 αριθμό	 πρόσκλησης	 Νο.	 …	 με	 αντικείμενο	
“Επιλογή	Συμβούλου	Διαχείρισης	για	την	υποστήριξη	της	Ο.Ε.Φ.	Α.Ε.Σ.	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	Α’	στην	υλοποίηση	των	
δραστηριοτήτων	 του	 εγκεκριμένου	 Προγράμματος	 Εργασίας	 της	 στο	 πλαίσιο	 των	 Καν.	 (ΕΕ)	 611/2014	 και	
615/2014,	όπως	ισχύουν,	για	την	τριετία	2018	-	2021”.		

Η	 π α ρ ο ύ σ α	 ε γ γ ύ η σ η	 κ α λ ύ π τ ε ι	 μ ό ν ο	 τ ι ς	 α π ό	 τ η ν	 σ υ μ μ ε τ ο χ ή	 σ τ ο ν	 α ν ω τ έ ρ ω		
διαγωνισμό	απορρέουσες	υποχρεώσεις	της	εν	λόγω	εταιρείας	καθ'	όλο	το	χρόνο	ισχύος	της.		

Το	παραπάνω	ποσό	της	εγγύησης	τηρούμε	στη	διάθεσή	σας	και	θα	σας	καταβληθεί	ολικά	ή	μερικά	χωρίς	καμι
ά		από		μέρους		μας		αντίρρηση		ή		ένσταση		και		χωρίς		να		ερευνηθεί	το	βάσιμο	ή	μη	της	απαίτησης	σε	πέντε	
(5)	ημέρες	μετά	από	απλή	έγγραφη	ειδοποίησή	σας.	Σε	περίπτωση	κατάπτωσης	της	εγγύησης	το	ποσό	της	
κατάπτωσης	υπόκειται	στο	εκάστοτε	ισχύον	τέλος	χαρτοσήμου.		

Η	παρούσα	ισχύει	μέχρι	την	…	Ο	χρόνος	ισχύος	της	εγγύησης	αυτής	θα	παραταθεί	εφόσον	ζητηθεί	από	την	υ
πηρεσία	 σας	 πριν	 από	 την	 ημερομηνία	 λήξης	 της.	 Βεβαιούται	 υπεύθυνα	 ότι	 το	 ποσό	 των	 εγγυητικών	 μας	
επιστολών	 που	 έχουν	 δοθεί	 στο	 δημόσιο	 και	 τα	ΝΠΔΔ,	 συνυπολογίζοντας	 και	 το	 ποσό	 της	 παρούσας	 δεν	
υπερβαίνει	το	όριο	εγγυήσεων	που	έχει	καθοριστεί	από	το	Υπουργείο	Οικονομικών	για	την	Τράπεζά	μας.		

Με	τιμή,		

ΤΡΑΠΕΖΑ	…	
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(2)	Υπόδειγμα	Εγγυητικής	Επιστολής	Καλής	Εκτέλεσης	

ΤΡΑΠΕΖΑ:	…	

(ΠΛΗΡΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ,	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,	ΤΑΧ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ)		

Προς:	ΑΓΡΟΤΙΚΟ	ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟ	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ	ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	Α’	

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:	…	

ΠΟΣΟ	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ	ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ:	…	€	

(ΠΟΣΟ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ,	ΕΥΡΩ):	…	ευρώ		

ΤΟΠΟΣ,	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	…	

Κύριοι,	
Σας	γνωρίσουμε	ότι	με	την	παρούσα	επιστολή	εγγυώμεθα	ανέκκλητα	και	ανεπιφύλακτα,	παραιτούμενοι	του	
δικαιώματος	της	διαιρέσεως	του	ποσού	των	…	ΕΥΡΩ	-	(ολογράφως	ΕΥΡΩ)	υπέρ	της	εταιρείας	…	με	έδρα	στην	
οδό	…,	Τ.Κ.	…,	…	και	με	Α.Φ.Μ.	…	της	Δ.Ο.Υ.	…,	στο	οποίο	και	μόνο	περιορίζεται	η	εγγύηση	μας	που	αντιστοιχεί	
στο	10%	επί	του	καθαρού	ποσού	της	μεγαλύτερης	ετήσιας	αμοιβής	μας	για	την	καλή	εκτέλεση	των	όρων	της	
σύμβασης	 του	 έργου	 με	 τίτλο	 «Διαχείριση	 του	 Εγκεκριμένου	 Προγράμματος	 Εργασίας	 της	 Ο.Ε.Φ.	 Α.Ε.Σ.	
ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ	 Α’	 για	 την	 τριετία	 2018-2021»	 στο	 πλαίσιο	 των	 Καν.	 (ΕΕ)	 611/2014	 και	 615/2014,	 όπως	
ισχύουν	και	 την	υπ’	αριθμ.	597/25172/30.03.2018	Απόφαση	Εγκρισης	 του	Υπουργού	Αγροτικής	Ανάπτυξης	
και	Τροφίμων.	

Το	πιο	πάνω	ποσό	 τηρούμε	στην	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	 καμιά	
αντίρρηση	 μέσα	 σε	 τρεις	 (3)	 ημέρες	 από	 την	 έγγραφη	 δήλωσή	 σας	 προς	 εμάς,	 χωρίς	 να	 ερευνήσουμε	 το	
νόμιμο	ή	μη	της	απαίτησης.	

Σε	περίπτωση	κατάπτωσης	της	εγγύησης,	το	ποσό	της	κατάπτωσης	υπόκειται	σε	πάγιο	τέλος	χαρτοσήμου.	

Η	παρούσα	εγγυxηση	οxπως	και	καxθε	υποχρεxωση	που	απορρεxει	αποx	αυτηx	θα	διεxπεται	αποx	 τους	Ελληνικουxς	
νοxμους,	ενωx	αρμοxδια	για	επιxλυση	των	τυχοxν	διαφορωxν	που	προκυxπτουν	αποx	αυτηx,	θα	ειxναι	τα	Δικαστηxρια	
της	Αθηxνας.	

Η	παρούσα	εγγυητική	επιστολή	που	αφορά	την	παραπάνω	και	μόνο	αιτία,	ισχύει	μέχρι	την	30/05/2021.	

Βεβαιώνουμε	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	
καθορισθεί	από	το	Υπουργείο	Οικονομίας	και	Οικονομικών	για	την	Τράπεζα	μας.	Σε	περιxπτωση	εξαιxρεσης	της	
τραxπεζας	αποx	τα	ανωτεxρω	οxρια,	θα	γιxνεται	αναφοραx	της	σχετικηxς	νομοθεσιxας.	

Με	τιμή,	

ΤΡΑΠΕΖΑ	…
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