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Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το έργο παροχής υπηρεσιών της δραστηριότητας

Εi.2 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 
22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ.

10/2021
Άδελε  Ρεθύμνου  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Αγροτικός  Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε,

Άδελε  ρεθύμνου, Τ.Κ 74100



ΤΜΗΜΑ Α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εi.2 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος 
Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Α.Ε.Σ ΑΔΕΛΕ με την ιδιότητα του ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) 
υλοποιεί διετές πρόγραμμα εργασίας 2021-2022 στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 611/2015 
της Επιτροπής όπως ισχύει, το οποίο εγκρίθηκε δυνάμει της 855/86910/04.08.2021 
υπουργικής απόφασης του ΥπΑΑΤ.
Στο πλαίσιο του προγράμματος περιλαμβάνεται το αναφερόμενο στον τίτλο έργο η 
υλοποίηση του οποίου θα γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο κανονιστικό πλαίσιο το 
οποίο ορίζεται από τους εξής Κανονισμούς και Υπουργικές Αποφάσεις: 
 
• Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 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 όπως ισχύει  

• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής της 11ης 
Μαρτίου 2014 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 όπως ισχύει  

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 
2014 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 όπως ισχύει  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 
μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 
2022 και του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022. 
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• Αριθ.184/27855/29.01.21 Υπουργική Απόφαση «Προγράμματα εργασίας 
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021-2022»(ΑΔΑ: 6ΣΕ64653ΠΓ-
Ο61, ΦΕΚ Β΄339/29.01.2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• Αριθ. 855/86910/04.08.2021 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση του 
προγράμματος εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός 
Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, 
για την περίοδο 2021-2022 στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το απόσπασμα του προγράμματος εργασίας για το συγκεκριμένο έργο έχει ως 
εξής:

 Εi.2 Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 
22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. 

Συνοπτική Περιγραφή 
Η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου εφαρμογής του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα 
με το πρότυπο ISO 22005:2007 στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου αποτελεί κρίσιμη 
διαδικασία για την διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, την ασφαλή διάθεση του στην 
αγορά και την ελαχιστοποίηση των διατροφικών κινδύνων που είναι δυνατό να προκύψουν από 
ακατάλληλα τρόφιμα.  
Αντικείμενο της ενέργειας είναι ο σχεδιασμός, η σύνταξη και εφαρμογή του Συστήματος 
Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007 για το ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ 
ΑΔΕΛΕ. 
Στη σύνταξη του συστήματος θα ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες, οι δυνατότητες που 
υπάρχουν και οι βασικές αρχές του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007. 

Αντικείμενο Δραστηριότητας 
Σχεδιασμός εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. ΑΔΕΛΕ. 

Τομέας Ε

Ιχνηλασιμότητα, πιστοποίηση και προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου, ιδίως με 
ποιοτικό έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές

Υποτομέας Ei

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη 
συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή

Α/Α δραστηριότητας 7

Τίτλος
Σχεδιασμός, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας 
ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ.

Διάρκεια 2 έτη
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Περιγραφή αιτιολόγηση & μεθοδολογία υλοποίησης  
Μετά από τα επανειλημμένα κρούσματα διατροφικών κρίσεων που ξέσπασαν τα τελευταία 
χρόνια στην Ευρώπη έγινε σαφές ότι οι υπάρχουσες δομές και τα συστήματα ελέγχου δεν 
επαρκούσαν για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των προϊόντων. Ήδη, από την 1/1/2005, 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα των 
τροφίμων θα πρέπει να εφαρμόζουν υποχρεωτικά σύστημα ιχνηλασιμότητας. 
Ως ιχνηλασιμότητα ορίζεται η ικανότητα ιχνηλάτησης (the ability to trace) και παρακολούθησης 
τροφίμων, ζωοτροφών και ζώων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων ή ουσιών 
που πρόκειται ή αναμένεται να ενσωματωθούν σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της 
παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους. 
Σύστημα ιχνηλασιμότητας ονομάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα κωδικοποίησης και 
ταυτοποίησης. Βασικός στόχος ενός τέτοιου συστήματος είναι η δημιουργία μιας δυναμικής 
ταυτότητας για κάθε προϊόν, σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (από το χωράφι στο 
ράφι).  
Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ενός Συστήματος Ιχνηλασιμότητας σε μία επιχείρηση τροφίμων 
δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα ίδια τα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και οι 
διαδικασίες της επιχείρησης, ώστε να βελτιώνεται η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίμων. 
Παράλληλα, στην περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος αναπόφευκτα, από το οποίο μπορεί να 
προκύψει κάποιο ελαττωματικό ή επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία προϊόν, παρέχεται η 
δυνατότητα αποτύπωσης όλων των απαραίτητων δεδομένων για την αποτελεσματική ανάκληση 
της ελαττωματικής παρτίδας και για τον γρήγορο εντοπισμό της αιτίας του προβλήματος.   
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δημόσια υγεία από ενδεχόμενο διατροφικό κίνδυνο, ενώ 
παράλληλα ωφελείται και η ίδια η επιχείρηση, αφού πλέον δύναται να βελτιώσει τις 
ακολουθούμενες διαδικασίες για μείωση ανάλογων λαθών στο μέλλον, να τεκμηριώσει τη θέση 
της, να διαχειριστεί καλύτερα τον επαγγελματικό κίνδυνο, αλλά και να ενισχύσει τις σχέσεις 
εμπιστοσύνης της με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. 
Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας, λαμβάνεται υπόψη το 
πρότυπο ISO 22005:2007 μέσω του οποίου δίνονται οι αρχές και καθορίζονται οι βασικές 
απαιτήσεις. Έτσι, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης έχει καθιερώσει το πρότυπο ISO 
22005:2007 για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων και των ζωοτροφών, το οποίο μπορεί να 
εφαρμοσθεί σε κάθε επιχείρηση που λειτουργεί σε οποιαδήποτε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων 
και ζωοτροφών. 

Τα πλεονεκτήματα εφαρμογής ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι τα εξής: 

❖ Έγκαιρη και αξιόπιστη ανάκτηση των απαιτούμενων πληροφοριών για τον εντοπισμό 
των προβληματικών σημείων στις διάφορες διαδικασίες της επιχείρησης, δυνατότητα 
για καλύτερη οργάνωση, βέλτιστη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών και, τελικά, 
μείωση του κόστους. 
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❖ Δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των πρώτων υλών και υποστήριξη των 
θέσεων / απαιτήσεων της επιχείρησης απέναντι στους προμηθευτές της 

❖ Βελτίωση των σχέσεων με τους άμεσους πελάτες της επιχείρησης, που δεν είναι 
απαραίτητα οι τελικοί καταναλωτές. 

❖ Αυξημένη προστασία της επιχείρησης από κακόβουλες πράξεις στα προϊόντα της και 
δυνατότητα υποστήριξης των θέσεων της επιχείρησης ενώπιον των ελεγκτικών και 
δικαστικών αρχών.  

❖ Συμμόρφωση με τις ισχύουσες και επερχόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

❖ Δυνατότητα για παραγωγή και προώθηση προϊόντων που απευθύνονται σε 
συγκεκριμένες ομάδες πελατών ή  καταναλωτών. 

❖ Δίνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών (π.χ. 
βέλτιστη χρήση των πρώτων υλών, έλεγχος των αποθεμάτων, προγραμματισμός της 
παραγωγής, ποιοτικός έλεγχος κλπ), για τους πελάτες και για τους εξωτερικούς 
ελεγκτικούς φορείς.  

❖ Βοηθούν στη διαχείριση περιπτώσεων κρίσεων (εντοπισμός προβλημάτων, εντοπισμός 
ελαττωματικών παρτίδων, απόσυρση ελαττωματικών παρτίδων, κλπ).  

❖ Μπορούν να τεκμηριώσουν ανά πάσα στιγμή τους ισχυρισμούς της επιχείρησης για τις 
ιδιότητες των προϊόντων της (π.χ. ποιότητα, προέλευση, μη ύπαρξη γενετικά 
τροποποιημένων συστατικών, κ.ο.κ.). 

Θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ, το οποίο 
θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005:2007.  
Για την έκδοση του Συστήματος και του Εγχειριδίου Ιχνηλασιμότητας θα γίνει η καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ., η συλλογή 
νομοθετικών, κανονιστικών απαιτήσεων και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στον τρόπο 
καλλιέργειας και παραγωγής ελαιόλαδου και η καταγραφή πρόσθετων απαιτήσεων που πιθανόν 
να τεθούν από πελάτες. Ακολούθως θα γίνει καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων που θα 
προκύψουν από τις ανωτέρω ενέργειες και ο προσδιορισμός, η ταυτοποίηση και η αξιολόγηση 
των κρίσιμων / κομβικών σημείων στα οποία απαιτούνται καταγραφές και έλεγχος για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας.  
Στη συνέχεια θα γίνει η συγγραφή διαδικασιών, οδηγιών εργασίας, εντύπων για την δημιουργία 
ενός αξιόπιστου, λειτουργικού και αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας και ο 
σχεδιασμός διαδικασιών επαλήθευσης της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος σε 
ολόκληρο το κύκλωμα παραγωγής ελαιόλαδου. Μετά την παρακολούθηση τήρησης 
ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο θα ακολουθήσει ο έλεγχος κάλυψης απαιτήσεων του 
προτύπου ISO 22005:2007 από διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ για το συγκεκριμένο πρότυπο 
πιστοποιητικό φορέα. 
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Παραδοτέα & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Το έργο θα ολοκληρωθεί για το πρώτο έτος με την επιθεώρηση του Συστήματος Ιχνηλασιμότητας 
ISO 22005:2007 από έναν ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ, και την 
έκδοση του πιστοποιητικού ISO 22005:2007.  
Το δεύτερο έτος θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση επιτήρησης για το ISO 22005:2007. 

Δείκτες  

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου
Χρόνος υποβολής (μήνες 

από την έναρξη του 
προγράμματος)

1
Εγχειρίδιο Ιχνηλασιμότητας ISO 22005 για το 

ελαιοτριβείο 4

2 Εκπαιδεύσεις του προσωπικού του ελαιοτριβείου 8

3 Έκδοση πιστοποιητικού ISO 22005:2007 για το 
ελαιοτριβείο

12

4 Ανασκόπηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας 15

5
Εσωτερική επιθεώρηση Συστήματος 

Ιχνηλασιμότητας 18

6 Άσκηση ανάκλησης 20

7 Βεβαίωση επιθεώρησης επιτήρησης για το Σύστημα 
Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007

21

Δείκτες Εισροών / Εκροών Χαρακτηρισμός Τιμή στόχος

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος 
Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 για το 

ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. 
ποσοτικός 1

Δείκτες αποτελεσμάτων Χαρακτηρισμός Τιμή στόχος

Πιστοποίηση Συστήματος 
Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 για 

ελαιοτριβείο
ποσοτικός

1 Πιστοποιητικό & 1 
επιτήρηση

Δείκτες Επιπτώσεων Χαρακτηρισμός
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η διάρκεια του έργου είναι μέχρι 31.12.2022.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνει στελέχη με επαρκή 
ακαδημαϊκή και τεχνική κατάρτιση και εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων, 
καθώς και επαρκές προσωπικό υποστήριξης που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση του 
έργου. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου είναι 2.700,00€ και κατανέµεται 

ως εξής: 

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει περιοδικά μετά την οριστική παραλαβή κάθε 
παραδοτέου όπως θα καθοριστούν στη σύμβαση. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται για 20 μέρες  πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στους δικτυακούς τόπους της 
ΟΕΦ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του https://agroekfrasi.gr.
Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά 
το διάστημα ισχύος της πρόσκλησης παρατείνεται για επιπλέον δέκα ημέρες.

Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της 
Ο.Ε.Φ., ασφαλής διάθεση τους στην αγορά και 

ελαχιστοποίηση των διατροφικών κινδύνων που 
είναι δυνατό να προκύψουν από ακατάλληλα 

τρόφιμα

ποιοτικός

Σύνολο Πρώτο έτος Δεύτερο έτος

2.700,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €
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ΤΜΗΜΑ Β 
ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία 
αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο 
του έργου 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει την επωνυμία 
του προσφέροντος και αναγράφει τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθώς και τον τίτλο του 
έργου. 
Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

Α. Δικαιολογητικά
1. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής – Επί ποινή αποκλεισμού 

2. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής ‐ Επί ποινή αποκλεισμού 

3. Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου σύμφωνα με το Υπόδειγμα Γ όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής ‐ Επί ποινή αποκλεισμού

4.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία τεκμηριώνεται με (‐Επί ποινή 
αποκλεισμού)
-Υποβολή καταλόγου εργασιών
-Υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών κατά την προηγούμενη τριετία
-Αναφορά τεχνικού προσωπικού ή τεχνικών υπηρεσιών (εταιρικό φυλλάδιο)
-Εμπειρία ομάδας έργου

5. Αποδεικτικά μεθοδολογίας οργάνωσης του έργου εργαλεία υποστήριξης που 
αποδεικνύονται με (‐Επί ποινή αποκλεισμού)
-Σύνθεση και Οργάνωση Ομάδας Έργου (Ομάδα έργου, Υπεύθυνος/Συντονιστής  
και μέλη ομάδας έργου)
-Μεθοδολογία διασφάλισης ποιότητας
-Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά 
ορόσημα ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών
-Περιγραφή παραδοτέων
-Ανάλυση κόστους ομάδας έργου (ανθρωποημέρες).

6. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία ενδεικτικά αποδεικνύεται 
με (‐Επί ποινή αποκλεισμού)
-Ελάχιστο ύψος κύκλου εργασιών του αναδόχου να είναι διπλάσιο του 
προϋπολογισμού του έργου.
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7. Υποβολή εγγράφου νόμιμης εκπροσώπησης (πχ καταστατικού) και αντικειμένου 
εργασιών το οποίο θα ελέγχεται από την επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ.

8. Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει το προσφέροντα για διάστημα 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους. 

Β. Τεχνική Προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει σαφήνεια της πρότασης, κατανόηση 
των απαιτήσεων του έργου, περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του έργου,  
μεθοδολογία υλοποίησης, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και παραδοτέων κατά φάση, καλύτερη δυνατή κάλυψη των ποσοτικών 
και ποιοτικών δεικτών της δράσης.
 

Γ. Οικονομική προσφορά η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντα. Στην οικονομική προσφορά δίνεται το 
προσφερόμενο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του 
έργου σε ΕΥΡΩ (€) το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της δράσης για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση έγκρισης .
Η προσφερόμενη τιμή να μην υπερβαίνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και να 
είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και δεν αναπροσαρμόζεται. Το 
σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών θα είναι σύμφωνο με την υλοποίηση του 
προγράμματος εργασίας και θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά 
την κατακύρωση του έργου.
 
 

3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα 
του παρόντος τεύχους 
Οι προσφορές υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική 
επιστολή ή ταχυμεταφορά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30.11.2021 και 
ώρα 12.00. 
Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα υποβληθούν μέχρι και την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής. 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Το έργο κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης των 
κριτηρίων αξιολόγησης που αναλύονται ακολούθως ως εξής:

Επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφαρμόζοντας 
τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠOIOTHTAΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ x 70%}+ 
[ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) x 30% ] 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

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

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

(30)

ii) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
- Ανάπτυξη στρατηγικής και επιχειρηματικού 
σχεδιασμού 

για την υλοποίηση έργου 
- Μεθοδολογική προσέγγιση - μελέτη 
- Κατανόηση ιδιαίτερων απαιτήσεων έργου 
- Σαφήνεια εργασιών 
- Μεθοδολογία και εργαλεία υλοποίησης του έργου 

ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η πληρότητά 
του 

- Χρονοδιάγραμμα

- Παραδοτέα

- Ομάδα έργου

- Εμπειρία ομάδας έργου

- Κατάλογος έργων

- Προηγούμενη συνεργασία


(40)

iii) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ 

-Ανάλυση κόστους ομάδας έργου

(30)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ 
 (100)

B ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ …………. €
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και επιλέγεται ως εξωτερικός συνεργάτης αυτός του οποίου η προσφορά 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία. 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 
που έχει οριστεί δυνάμει σχετικής Απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής της 
ΟΕΦ. 

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στους δικτυακούς τόπους της ΟΕΦ, του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και του https://agroekfrasi.gr.

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η προσφορά που πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία κατακυρώνεται ως η 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 
Η κατακύρωση πραγματοποιείται με Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού μετά την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για το έργο σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό. 

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στον Συνεταιρισμό ιδιοχείρως ή με 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή εταιρία ταχυμεταφοράς). Στην 
περίπτωση ένστασης ο φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη “Ένσταση” και τον 
τίτλο του έργου.
Μη εμπρόθεσμη υποβολή επιφέρει την ακυρότητα της ανωτέρω υποβληθείσης 
ένστασης και τη μη εξέτασή της. 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του Συνεταιρισμού, 
εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης 
των αποτελεσμάτων στους αποψήφιους αναδόχους. Η διοίκηση της ΟΕΦ 
αποφασίζει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Ενστάσεις που περιέρχονται στην ΟΕΦ με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση 
της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό 
πρωτοκόλλου, αλλά δεν εξετάζονται. 

8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την υλοποίηση του Έργου υπογράφεται σχετική Σύμβαση που συνάπτεται με 
βάση την εγκριτική απόφαση της ΔΑΟΚ, το παρόν και την Προσφορά του Αναδόχου. 
Η σύμβαση της ΟΕΦ με τον επιλεγέντα προσφέροντα συνάπτεται οριστικά μόνο 
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μετά από έγγραφη έγκριση του σχεδίου της από την ΔΑΟΚ προς την οποία η ΟΕΦ 
αποστέλλει τη σχετική τεκμηρίωση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 
Η σύμβαση υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διοίκησης της ΟΕΦ 
και από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της εντός 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση σε αυτόν της 
οριστικής έγκρισης της σχετικής σύμβασης από την ΔΑΟΚ. 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η κατάθεση εκ μέρους του Αναδόχου 
Εγγύησης που ανέρχεται σε 10% επί της μεγαλύτερης ετήσιας συνολικής αμοιβής  
του (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τους όρους που θα αναφέρονται στην εν λόγω 
Σύμβαση.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης 
ανωτέρω προθεσμίας για την υπογραφή της Σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου της ΟΕΦ. 
Στην περίπτωση αυτή η ΟΕΦ μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της 
πρόσκλησης.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη 
σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή 
χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους.

9 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΕΦ 
Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία 
ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης 
του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού 
πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους 
λόγους που κρίνονται ουσιώδεις. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της 
διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 / 14 14



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Ημερομηνία:   …..…/….…./…..…

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 

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)

ΠΡΟΣ(1): (Ο.Π.) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΛΕ

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
(Ε-mail):

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 την πρόσκληση του έργου «……………… »δεν υπάρχει εις βάρος μου ή της 
εταιρείας την οποία εκπροσωπώ τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 

• Συμμετοχή́ σε εγκληματική́ οργάνωση 
• Δωροδοκία 
• Απάτη 
• Τρομοκρατικά́ εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων



(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. 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Ημερομηνία:   …..…/….…./…..…

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

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)

ΠΡΟΣ(1): (Ο.Π.) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΛΕ

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
(Ε-mail):

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 την πρόσκληση του έργου «……………… »: 

• Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη. . 

• Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν 
τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ούτε έχει υπαχθεί ́ σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

• Δεν έχω 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 μου σε άλλου διαγωνισμούς. 

• Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ιδίου 
διαγωνισμού́ με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού.

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

• Δεν έχω συμμετάσχει στην προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράμματς της 
ΟΕΦ



(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. 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Ημερομηνία:   …..…/….…./…..…

Ο Δηλών

(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. 

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)

ΠΡΟΣ(1): (Ο.Π.) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΛΕ

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
(Ε-mail):

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 την πρόκληση του έργου «…………….» κανένα από τα μέλη της εταιρείας δεν 
έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας, οικονομικό συμφέρον, πολιτική ή εθνική συγγένεια, 
οικογενειακούς ή συναισθηματικούς δεσμούς, ή κάθε άλλη ταύτιση συμφερόντων (“σύγκρουση 
συμφερόντων”)με την Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού  Άδελε και τα μέλη της και 
αντίστροφα



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 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» (Ενιαίοςκανονισµός 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 της Προϊσταµένης Γενικής Δ/νσης Τροφίµων ................για την έγκριση 
του προγράµµατος της Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκε φάκελος για την αναγνώριση του/
της .........................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 διετία 2021 - 2022.  

Την υπ’ αριθ ....................Απόφαση της Προϊσταµένης Γενικής Δ/νσης για την τροποποίηση της 
αρ ι θ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .απόφαση ς έ γ κ ρ ι σ η ς προγράµ µα το ς ε ρ γ ασ ί α ς τ η ς 
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  

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 31.12.2022. 

   
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:  

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου
Χρόνος υποβολής 

(μήνες από την έναρξη 
του προγράμματος)

1)

2)

3)

ΕΤΟΣ Χ
ο 

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



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:  

ΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

(€)

Φ.Π.Α. 

(€) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α

Β

Γ

ΣΥΝΟΛΟ:



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, όπωςαπορρέουν 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 Σεπερίπτωσηπουκάποιοαπόταµέρηπαραβιάσουνκάποιεςαπότιςωςάνωεγγυήσειςή/και πρoκύψει 
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 απόαπαιτήσεις 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 τηςάµυνας 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) αναρτάται στην ψηφιακή εφαρµογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Φ.                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  
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