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Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για το έργο παροχής υπηρεσιών της δραστηριότητας

Εiii Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. 
με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για 

κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

10/2021
Παπαδιάνικα Λακωνίας 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Αγροτικός  Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπαδιάνικων,

Παπαδιάνικα Λακωνίας, ΤΚ 23056



ΤΜΗΜΑ Α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εiii Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο 
ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση 
υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο ΑΕΣ Παπαδιάνικων 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 
924/88204/04.08.2021 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. 924/88204/04.08.2021 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση του 
προγράμματος εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός 
Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παπαδιάνικων της Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας, για την περίοδο 2021-2022 στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 
615/2014 

 

 / 4 14



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το απόσπασμα του προγράμματος εργασίας για το συγκεκριμένο έργο έχει ως 
εξής: 
Εiii Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ. 
με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για 
κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ. 

Συνοπτική Περιγραφή 

Με την παρούσα δράση, η Ο.Ε.Φ. θα εφαρµόσει ένα σύστηµα ανάλυσης επικινδυνότητας 
για το παραγόµενο ελαιόλαδο της Ο.Ε.Φ., το οποίο θα αξιολογεί τους πιθανούς χηµικούς 
κινδύνους του ελαιολάδου που παράγεται στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ και θα προβαίνει σε 
χηµική ανάλυση καθώς και ανάλυση υπολειµµάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
(ΦΠΠ) για κάθε δεξαµενή ελαιολάδου της. Παράλληλα, προκειµένου ελέγχεται η ποιότητα 
και να τηρούνται τα πρότυπα εµπορίας θα πραγµατοποιούνται οργανοληπτικές αναλύσεις 
σε κάθε δεξαµενή από πιστοποιηµένα εργαστήρια. 

Αντικείμενο Δραστηριότητας 
Θα υλοποιηθούν στο αποθηκευμένο ελαιόλαδο στο χώρο του ελαιοτριβείου της Ο.Ε.Φ. οι 
παρακάτω δράσεις: 

• Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 
• Δημιουργία συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας με βάση την τοποθεσία των 

αγροτεμαχίων των παραγωγών, τα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα και τις συνθήκες 
αποθήκευσης του ελαιολάδου 

Δραστηριότητα E

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

Υποτομέας Εiii

Δηµιουργία και διαχείριση συστηµάτων για την παρακολούθηση 
της τήρησης των προτύπων γνησιότητας, ποιότητας και εµπορίας 
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που διατίθενται στην 
αγορά, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται 
από την αρµόδια εθνική αρχή

Α/Α δραστηριότητας 11

Τίτλος
Σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας για το παραγόμενο ελαιόλαδο της 
Ο.Ε.Φ. με οργανοληπτική αξιολόγηση, χημική ανάλυση και ανάλυση 
υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή ελαιολάδου της Ο.Ε.Φ.

Διάρκεια 2 έτη
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• Χημική ανάλυση ελαιολάδου για κάθε δεξαμενή 
• Ανάλυση υπολειμμάτων ΦΠΠ για κάθε δεξαμενή 
• Οργανοληπτική αξιολόγηση για κάθε δεξαμενή 
• Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Περιγραφή αιτιολόγηση & μεθοδολογία υλοποίησης  
Με την έναρξη του προγράμματος θα γίνει λεπτομερής αξιολόγηση του αποθηκευτικού χώρου 
του ελαιοτριβείου της ΟΕΦ καθώς και των δεξαμενών του, σε συνδυασμό με τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες στον τρόπο καλλιέργειας της ελιάς (ύπαρξη άλλων καλλιεργειών στην περιοχή, 
είδος και συχνότητα ψεκασμών για την προστασία του ελαιοκάρπου). Επίσης θα γίνει έλεγχος 
στον τρόπο συγκομιδής και στη διαδικασία ελαιοποίησης στο ελαιοτριβείο, προκειμένου να 
καταγραφούν τυχόν κίνδυνοι, τόσο χημικοί όσο και φυσικοί. 
Με βάση την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης θα δημιουργηθεί ένα σύστημα ανάλυσης 
της επικινδυνότητας για όλους τους πιθανούς κινδύνους που αφορούν το αποθηκευμένο 
ελαιόλαδο και θα αξιολογηθεί η βαρύτητα του κάθε κινδύνου και η πιθανότητα εμφάνισής του 
για κάθε δεξαμενή αποθήκευσης του ελαιολάδου. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν χημικές 
αναλύσεις (οξύτητα, υπεροξείδια, συντελεστές απορρόφησης Κ, ΔΚ, κ.λπ,), αναλύσεις 
υπολειμμάτων ΦΠΠ και οργανοληπτικές αναλύσεις για κάθε δεξαμενή, και τα αποτελέσματα θα 
αξιολογηθούν από έμπειρους γεωπόνους προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με 
την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και με τα εμπορικά πρότυπα για το ελαιόλαδο. 

Παραδοτέα & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Το έργο θα ολοκληρωθεί για το πρώτο έτος με την καταγραφή της υφιστάμενης  κατάστασης και 
τη δημιουργία του συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας. Επίσης θα πραγματοποιηθεί για κάθε 
δεξαμενή αποθήκευσης ελαιολάδου οργανοληπτική ανάλυση καθώς και χημική ανάλυση τόσο για 
τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου με βάση την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία 
(οξύτητα, υπεροξείδια, συντελεστές Κ, ΔΚ) όσο και για ανίχνευση υπολειμμάτων ΦΠΠ. Στη 
συνέχεια θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα 
παρουσιαστούν στην ΟΕΦ. 
Το δεύτερο έτος θα πραγματοποιηθεί για κάθε δεξαμενή αποθήκευσης ελαιολάδου 
οργανοληπτική ανάλυση καθώς και χημική ανάλυση τόσο για τα χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 
με βάση την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (οξύτητα, υπεροξείδια, συντελεστές Κ, 
ΔΚ) όσο και για ανίχνευση υπολειμμάτων ΦΠΠ. Στη συνέχεια θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα 
από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα παρουσιαστούν στην ΟΕΦ. 
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Δείκτες  

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου
Χρόνος υποβολής (μήνες 

από την έναρξη του 
προγράμματος)

1 Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 4

2 Μελέτη επικινδυνότητας 6

3 Αναλύσεις Υπολειμμάτων ΦΠΠ 10

Χημικές Αναλύσεις 10

4 Οργανοληπτικές Αναλύσεις 10

5 Αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσμάτων 12

7 Αναλύσεις Υπολειμμάτων ΦΠΠ 21

8 Χημικές Αναλύσεις 21

9 Οργανοληπτικές Αναλύσεις 21

10 Αξιολόγηση και έκθεση αποτελεσμάτων 21

Δείκτες Εισροών / Εκροών χαρακτηρισμός Τιμή στόχος

Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης ποσοτικός 1

Μελέτη Επικινδυνότητας ποσοτικός 1

Αναλύσεις (Χημικές, ΦΠΠ, 
οργανοληπτικές)

ποσοτικός 12 στη διετία

Δείκτες αποτελεσμάτων χαρακτηρισμός Τιμή στόχος

Χημικές αναλύσεις σε κάθε δεξαμενή ποσοτικός 12 στη διετία

Αναλύσεις ΦΠΠ σε κάθε δεξαμενή ποσοτικός 12 στη διετία

Οργανοληπτικές αναλύσεις σε κάθε 
δεξαμενή

ποσοτικός 12 στη διετία
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Δείκτες Επιπτώσεων Χαρακτηρισμός

Βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου 
ελαιολάδου, έλεγχος συμμόρφωσης με τα 

προτύπα γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας 
του ελαιολάδου

ποιοτικός
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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 6.000,00 € 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.

Σύνολο Πρώτο έτος Δεύτερο έτος

6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €
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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) 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 είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
δράσης για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης .
Η προσφερόμενη τιμή ίση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 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 25.11.2021 και 
ώρα 12.00.
Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα υποβληθούν μέχρι και την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής. 

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:
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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% ] 
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 

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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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 
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. 
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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. 
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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 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ

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 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ

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 προγράμματος 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 ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ

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 με την Ο.Ε.Φ. Αγροτικού Ελαιουργικού 
Συνεταιρισμού  Παπαδιάνικων και τα μέλη της και αντίστροφα.
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