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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Με υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη εξωτερικού συνεργάτη για την 

υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου 

προγράμματος εργασίας για την τριετία 2018-2021» της Οργάνωσης 

Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» και τον 

διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε. – Ε.Ο.Π.»  

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 



2 

 

Ι. Προοίμιο  

 

Η «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ» 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 γεωργικών 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 1308/2013 όσον 

αφορά τους οργανισμούς 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 έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 

(ζ) Την υπ’ αριθ. 61/16616/2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 271/1.2.2018) περί συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του 

Κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωση σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των 

τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών. 
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(η) Την υπ’ αριθ. 1533/47977/2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β 2982/24.7.2018) περί τροποποίησης της ανωτέρω 

απόφασης. 

(θ) Την υπ’ αριθ. 679/25513/30.03.18 απόφαση του Υπουργείου Α.Α.Τ περί 

έγκρισης του προγράμματος εργασίας για την τριετία 2018-2021 στο πλαίσιο των 

Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014, της Οργάνωσης Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) 

με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ – 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΝΩΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Α.Ε. – Ε.Ο.Π.», εφεξής αναφερόμενη ως ΟΕΦ. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

Επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με υποβολή προσφοράς για την 

υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος 

εργασίας για την τριετία 2018-2021», κατηγορίας δαπάνης παροχής υπηρεσιών. 

 

ΙΙ. Περιγραφή του έργου 

 

Ο Ανάδοχος Σύμβουλος Διαχείρισης θα αναλάβει την υποστήριξη της ΟΕΦ για 

το συντονισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο της ορθής, έγκαιρης και 

αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος Εργασίας.  

 

Με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, η συνολική αμοιβή του έργου 

ανέρχεται σε σαράντα τρεις χιλιάδες πενήντα ευρώ (€ 43.050,00) και κατανέμεται 

ανά διαχειριστική περίοδο (έτος) ως εξής: 

1
ο
 έτος  

(2018/2019) 

2
ο
 έτος  

(2019/2020) 

3
ο
 έτος  

(2020/2021) 
ΣΥΝΟΛΟ 

14.350,00 14.350,00 14.350,00 43.050,00 

 

Ο ως άνω εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι σταθερός σύμφωνα με την 

σχετική απόφαση έγκρισης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, η οποία έχει 
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υπογράψει σχετική σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παρέχει σχετικώς εγγύηση καλής 

εκτέλεσης βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του προγράμματος.  

 

Στη διάθεση των διαγωνιζομένων βρίσκεται ενημερωτικό υλικό σχετικό με το έργο, 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, το οποίο αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στους διαγωνιζομένους κατόπιν αιτήσεώς τους στο email 

easlpres@otenet.gr και χρησιμοποιείται από αυτούς με εχεμύθεια για την υποβολή 

της προσφοράς τους, ως εξής: 

 Τεχνικά Δελτία των δράσεων του εγκεκριμένου προγράμματος (περιγραφή, 

δείκτες, προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης). 

 Τεχνική Περιγραφή (αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, ανάλυση της 

αμοιβής κλπ.) που πρέπει να περιέχει η σύμβαση του έργου, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 61/16616/2018 απόφαση του Υπουργού Α.Α.Τ., όπως ισχύει (άρθρο 12γ 

εδάφιο 2, άρθρο 16 Υπόδειγμα XXVII κλπ.). 

 

ΙΙΙ. Όροι του διαγωνισμού 

 

1. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης έχουν εγκριθεί με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ». 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν επιχειρήσεις ως φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, 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 συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την τήρηση των όρων του 

ανταγωνισμού κατά συνέπεια: (α) δεν επιτρέπεται η συμμετοχή εταίρων, μελών ή 

μισθολογικά εξαρτώμενων από την ΟΕΦ (άρθρο 12γ εδάφιο 1.3 της υπ’ αριθ. 

61/16616/2018 απόφασης του Υπουργού Α.Α.Τ., όπως ισχύει), (β) ο Σύμβουλος 

Διαχείρισης δεν έχει καμία εταιρική σχέση με τους εξωτερικούς συνεργάτες που 

mailto:easlpres@otenet.gr
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συνάπτουν συμβάσεις με την ΟΕΦ για την υλοποίηση του εγκεκριμένου 

προγράμματος τριετίας 2018/2021. 

 

4. Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους κανόνες δημοσιότητας, όσον αφορά 

την ανάρτηση αυτής στους δικτυακούς τόπους της ΟΕΦ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως 

και την δημοσίευση των επωνυμιών των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 12δ εδάφιο 4 της υπ’ αριθ. της υπ’ αριθ. 61/16616/2018 απόφασης του 

Υπουργού Α.Α.Τ., όπως ισχύει.  

 

5. Οι προσκαλούμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν δήλωση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος με υποβολή προσφοράς μέχρι 29 Νοεμβρίου 2018, ημέρα 

Πέμπτη έως ώρας 13:00, ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά προς 

την Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών, η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση 

της Διαχειριστικής Επιτροπής της «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ – Ε.Ο.Π.», στα γραφεία της 

«ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ» (οδός Λεωνίδου αρ. 113, Σπάρτη Τ.Κ. 23100).  

 

6. Μαζί με την δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις πρέπει να 

υποβάλουν:  

(α) Τα δικαιολογητικά (υπεύθυνες δηλώσεις) που προβλέπονται με το άρθρο 12δ 

εδάφιο 1 της υπ’ αριθ. 61/16616/2018 απόφασης του Υπουργού Α.Α.Τ., 

όπως ισχύει. 

(β) Τεχνική προσφορά με βάση την ενότητα ΙΙ. Περιγραφή του έργου. Η 

προσφορά θα περιλαμβάνει κατανόηση/αντίληψη/μεθοδολογία του έργου 

από τον προσφέροντα, σύνθεση της ομάδας έργου με συνημμένα βιογραφικά 

σημειώματα και αναλυτική τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος. 

(γ) Οικονομική προσφορά με βάση την ενότητα ΙΙ Περιγραφή του έργου και την 

τεχνική προσφορά με ανάλυση της αμοιβής ανά έτος, μέλος ομάδας έργου 

κλπ., υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. 
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7. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις (3) μήνες 

από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης ισχύος της πρόσκλησης. 

 

8. Η προσφορά θα υποβληθεί από κάθε υποψήφιο σε σφραγισμένο φάκελο και 

θα απευθύνεται στην «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε. – Ε.Ο.Π. – Επιτροπή Αξιολόγησης» με 

την ένδειξη «Για τον διαγωνισμό ανάδειξης εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση 

του έργου ‘Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας για την 

τριετία 2018-2021’». 

 

9. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά θα περιέχεται έκαστη σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο υποφάκελο, ο οποίος θα τίθεται εντός του σφραγισμένου φακέλου της 

προσφοράς. 

 

10. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς (βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής) λαμβανομένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων αξιολόγησης: 

i. Η οικονομική και η τεχνική προσφορά βελτιστοποιούν κατά το μέγιστο 

δυνατό τα αποτελέσματα του έργου για τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

αυτού. 

ii. Επιτυχής εμπειρία του προσφέροντα στην παροχή υπηρεσιών, με έμφαση 

στην μακρόχρονη δραστηριοποίησή του και την εμπειρία του στην εφαρμογή 

αντίστοιχων έργων, κατά προτίμηση στην περιοχή εφαρμογής της ΟΕΦ. 

iii. Επιτυχής εμπειρία των μελών της ομάδας έργου του προσφέροντα στην 

παροχή υπηρεσιών, με έμφαση στην μακρόχρονη εμπειρία τους, την 

εξειδικευμένη κατάρτισή τους και την εμπειρία τους στην εφαρμογή 

αντίστοιχων έργων, κατά προτίμηση στην περιοχή εφαρμογής της ΟΕΦ. 

 

11. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μετά το πέρας υποβολής των προσφορών θα 

μονογράψει τους φακέλους των προσφορών των υποψηφίων, θα ανοίξει διαδοχικά 

τους φακέλους των προσφορών, θα μονογράψει όλα τα έγγραφα κάθε προσφοράς και 

θα ελέγξει την πληρότητα και την εγκυρότητα των εγγράφων. Ακολούθως, θα 
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αξιολογήσει τις προσφορές των υποψηφίων οι οποίες βρέθηκαν πλήρεις και έγκυρες 

και θα κατατάξει αυτές με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και θα συντάξει σχετικό 

πρακτικό, με το οποίο θα εισηγείται τον αποκλεισμό των υποψηφίων, των οποίων 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. 

 

12. 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 ενστάσεων που ασκήθηκαν εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

 

13. Η ΟΕΦ γνωστοποιεί στην αρμόδια τριμελή επιτροπή της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Περιφερειακής Ενότητας 

Λακωνίας όλα τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12δ εδάφιο 

6 της υπ’ αριθ. 61/16616/2018 απόφασης του Υπουργού Α.Α.Τ., όπως ισχύει. 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 κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού, κοινοποιείται σε όλους 

τους υποψηφίους και είναι δεσμευτική για την «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε», η οποία 

προβαίνει στην σύναψη της σύμβασης με την ανάδοχο εξωτερικό συνεργάτη που 

κοινοποιείται στην τριμελή επιτροπή της ΔΑΟΚ. 

 

14. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η διαδικασία επιλογής εξωτερικού συνεργάτη 

για οποιονδήποτε λόγο, η «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» οφείλει να συμμορφώνεται προς 

τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. 
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15. Η «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» δικαιούται νομίμως, αζημίως για αυτήν και κατά 

την ελεύθερη κρίση της να ακυρώνει, να αναβάλλει ή να υπαναχωρεί από τον 

διαγωνισμό. 

 

16. Η συμμετοχή των προσκαλούμενων στον διαγωνισμό λογίζεται ως 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.  

 

IV.Σύμβαση  

 

1. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και εντός δέκα 

(10) ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης στον 

ανακηρυχθέντα ανάδοχο συνάπτεται σύμβαση για την υλοποίηση του έργου 

«Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας για την τριετία 

2018-2021» μεταξύ της «ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και του ανακηρυχθέντος αναδόχου, 

σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα XXVII της υπ’ αριθ. 61/16616/2018 απόφασης 

του Υπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.  

 

2. Πριν από την σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει στην «ΕΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ» απόδειξη σύστασης εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 12γ εδάφιο 4 της υπ’ αριθ. 61/16616/2018 απόφασης του 

Υπουργού Α.Α.Τ., όπως ισχύει και με τα οριζόμενα στην ενότητα «V. Εγγυήσεις» 

της παρούσας. 

 

3. Έκαστη διαχειριστική περίοδο, εφόσον η ΟΕΦ έχει λάβει προκαταβολή 

δημόσιας χρηματοδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ανάδοχος, κατόπιν συνεννόησης 

με την ΟΕΦ, δύναται να λάβει προκαταβολή χρηματοδότησης ως ποσοστό επί της 

συμβατικής αμοιβής του για την περίοδο αυτή. Προϋπόθεση για την λήψη της 

προκαταβολής, είναι η απόδειξης σύστασης εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην ενότητα «V. Εγγυήσεις» της παρούσας. 
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4. Η σύμβαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα υπογραφής της και λήγει 

με την ολοκλήρωση της σύμβασης στις 31.03.2021. 

 

5. 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 προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των 

συμβατικών τευχών ισχύει η παραπάνω σειρά προτεραιότητας. 

 

6. Υποκατάσταση του αναδόχου στην εκτέλεση της σύμβασης από τρίτο 

επιτρέπεται μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του Δ.Σ. της «ΕΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε», εάν ο ανάδοχος περιέλθει σε αποδεδειγμένη αδυναμία 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Σ’ αυτή την περίπτωση ο υποκατάστατος τρίτος 

πρέπει να διαθέτει τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με αυτά του αναδόχου. Ο 

υποκατάστατος τρίτος επιλέγεται είτε μεταξύ των επιχειρήσεων, που συμμετείχαν 

στον διαγωνισμό, είτε μεταξύ επιχειρήσεων που δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό. 

 

V. Εγγυήσεις  

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 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 είναι της ακόλουθης μορφής:  

• γραπτή εγγύηση από εκδότη αναγνωρισμένου εγγυοδοτικού ιδρύματος, με 

βάση το υπόδειγμα, που περιέχεται στο παράρτημα A της παρούσας 

πρόσκλησης ή 

• κατάθεση μετρητών, η οποία διενεργείται με έμβασμα, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η πίστωση χρημάτων στον λογαριασμό της ΟΕΦ, οπότε θα 

επισυνάπτεται ακριβές αντίγραφο του εμβάσματος κατάθεσης και επιστολή 

του καταθέτη που θα αναγράφει πλήρη στοιχεία: αιτιολογία κατάθεσης 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

ποσό εγγύησης, δικαιούχος του ποσού η ΟΕΦ, αριθμός πρωτοκόλλου 

υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ανάδοχο, απόφαση έγκρισης 

της σύμβασης από την ΔΑΟΚ.  
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2. Εγγύηση προκαταβολής. Το ποσό της εγγύησης θα είναι ίσο με την 

προκαταβολή, την οποία δύναται να λάβει ο Ανάδοχος, κατά τα οριζόμενα στο 

εδάφιο 3 της ενότητας IV. Σύμβαση της παρούσας. Η εγγύηση ορίζεται σαφώς 

αριθμητικά και ως ποσοστό % επί της συμβατικής αξίας της περιόδου, χωρίς Φ.Π.Α., 

θα είναι διάρκειας αορίστου χρόνου και θα έχει την μορφή γραπτής εγγύησης από 

εκδότη αναγνωρισμένου εγγυοδοτικού ιδρύματος, με βάση το υπόδειγμα, που 

περιέχεται στο παράρτημα B της παρούσας πρόσκλησης. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ...................................... 

(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ): ....................................................................................... 

ΠΡΟΣ: ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ 

Λεωνίδου 113, Σπάρτη Τ.Κ. 23100, ΑΦΜ: 096008202, 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 «Σύμβουλος Διαχείρισης  του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας για την τριετία 

2018-2021», η οποία κατακυρώθηκε στον/στην .................................................... (Απόφαση 

Έγκρισης Α.Π. ……/……/…-…-201.. ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας). 

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]                 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ...................................... 

(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ): ....................................................................................... 

ΠΡΟΣ: ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ 

Λεωνίδου 113, Σπάρτη Τ.Κ. 23100, ΑΦΜ: 096008202, 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 λήψη προκαταβολής ποσού ίσου με το ποσό της εγγύησης, 

το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό …% επί της συμβατικής αξίας της …
ης

 διαχειριστικής 

περιόδου (……../……..) του έργου «Σύμβουλος Διαχείρισης του εγκεκριμένου προγράμματος 

εργασίας για την τριετία 2018-2021», με βάση την από …-…-201.. σύμβαση μεταξύ της ΕΑΣ 

Λακωνίας ΑΕ και τον/την .................................................... (Απόφαση Έγκρισης Α.Π. ……/……/…-

…-201.. ΔΑΟΚ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας). 

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]                 


