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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες της Δράσης Γ.v.1 «Α’ Φάση μετεγκατάστασης του 

εργαστηρίου ελαιολάδου της Ε.Ο.Π Ελαιουργική από το εργοστάσιο της Ελευσίνας σε 

ιδιόκτητο χώρο επί της οδού Πειραιώς 37-39» του προγράμματος «Πρόγραμμα 

Δραστηριοτήτων Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων υπό την αιγίδα της Ο.Ε.Φ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 

στους Τομείς του Ελαιολάδου και της Επιτραπέζιας Ελιάς, στο πλαίσιο του καν(ΕΚ)867/2008». 

1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ προκηρύσσει κλειστό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 

επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει να εκτελέσει  εργασίες διαμόρφωσης χώρου χημικού 

εργαστηρίου της  Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, στο πλαίσιο του τομέα «Βελτίωση της ποιότητας της 

παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών» των προγραμμάτων δραστηριοτήτων του 

καν(ΕΚ)867/2008, σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται παρακάτω. 

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους, 12,5% από εθνικούς πόρους και 

12,5% από ιδία συμμετοχή.  Η υλοποίηση της Δράσης ελέγχεται από την Διεύθυνση Αγροτικής 

Ανάπτυξης Αθηνών, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός  ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει πως οι διαγωνιζόμενοι έχουν λάβει πλήρη γνώση της 

παρούσας προκήρυξης και των σχετικών στοιχείων του εγκεκριμένου προγράμματος.  Οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του έργου στα ιδιόκτητα γραφεία 

της εταιρείας καθώς και τον χώρο του υπό μεταφορά εργαστηρίου Ελευσίνας, για να 

σχηματίσουν πλήρη και σαφή εικόνα και να έχουν προσωπική αντίληψη σχετικά με τις 

προσβάσεις, την διακίνηση του εξοπλισμού τους, τις αποστάσεις, την στενότητα χώρου και 

γενικά τη διαμόρφωση του χώρου που μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη των εργασιών. 

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα προκήρυξη, όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

συμμετέχοντες.  Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών της  

Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους 

προς την προκήρυξη η /και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται 

ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται. 
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Οι διαγωνιζόμενοι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα να αξιώσουν 

οποιαδήποτε αποζημίωση από την Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης  ή 

ακύρωσης του διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς τους για οποιοδήποτε 

λόγο. 

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν τα νομικά πρόσωπα, τα οποία λειτουργούν μόνιμα και 

νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν αντικείμενο ειδικότερα εγκατάστασης συσκευών χημικής 

ανάλυσης, με σχετική  αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογα έργα οι οποίες θα δύνανται 

να καταθέσουν μία ολοκληρωμένη πρόταση διαμόρφωσης χώρου-εγκατάστασης 

υποδομής χημικού εργαστηρίου, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη. 

3 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 
Πειραιώς 37-39, Τ.Κ. 105 57 Αθήνα 
Τηλ.: (210) 320 10400   Φαξ: (210) 321 5865 
E-mail: euprg@eleourgiki.com 
 

3.1 Για τη διενέργεια του διαγωνισμού αρμόδια είναι η Επιτροπή Προμηθειών της  

Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, η οποία συνεργάζεται με την Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό -

παρακολούθηση του Προγράμματος. 

3.2 Για την επίβλεψη και το συντονισμό της υλοποίησης της δράσης αρμόδια είναι η Ομάδα 

Εργασίας για το συντονισμό-παρακολούθηση του Προγράμματος. 

4 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

1. Ο καν(ΕΚ) 867/2008 

Η αριθ. 266342/12.02.09 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών 

 (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τις οργανώσεις 

ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους» 

2. Η αριθ. 286787/13.03.09 Απόφαση έγκρισης της Ελαιουργικής ως Ο.Ε.Φ. 
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3. Η αριθ. 286827/31.03.09 Απόφαση έγκρισης του προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 

4. Η αριθ. 320856/04.08.09 ΥΑ « λεπτομέρειες εφαρμογής της αριθ. 266342/12.02.09 ΚΥΑ 

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου 

και 867/2008 της Επιτροπής, όσον αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία 

προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους» 

5. Οι όροι του παρόντος τεύχους  

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

5.1 Γενικά 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η“ Μετεγκατάσταση του εργαστηρίου ελαιολάδου της Ε.Ο.Π 

Ελαιουργική από το εργοστάσιο της Ελευσίνας σε ιδιόκτητο χώρο της Ελαιουργικής Πειραιώς 37-

39, Αθήνα”  η οποία αφορά την εκτέλεση εργασιών: Διαμόρφωση - χώρου χημικού εργαστηρίου 

εμβαδού 220 τμ

5.2 Περιγραφή Εργασιών - Τεχνικές Προδιαγραφές 

, όπως αυτό αναφέρεται στο από 31/03/09 εγκριθέν πρόγραμμα από το 

ΥΠ.Α.Α.Τ. και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η απομάκρυνση – μετακίνηση υπαρχόντων υλικών από 

το συγκεκριμένο χώρο που θα υποδειχθεί από την Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ και η διαμόρφωση 

χώρου - παροχή όλων των εργασιών  και των σχετικών υλικών. 

Εν γένει απαιτείται: 

• Ο σχεδιασμός και η πρόταση διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης του χημικού 

εργαστηρίου  

• η επίβλεψη και εκτέλεση των εργασιών καθώς και ο τεχνικός έλεγχος σε ότι αφορά στις 

κτιριακές διαμορφώσεις από διπλωματούχο μηχανικό και υπό την προυπόθεση 

πολεοδομικής αδειοδότησης της οποίας υπεύθυνος θα είναι ο ανάδοχος του έργου. 

Κατ΄ αρχή και ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι υποχρεωτικές εργασίες: 

1. Έκδοση αδείας εργασιών μικρής έκτασης από πολεοδομία 



6 

2. Έκδοση αδείας από δήμο Αθηναίων για χρήση κάδου απορριμμάτων 

3. Διαμόρφωση χώρου 2ου

I. Καθαίρεση ενδιάμεσων τοίχων των γραφείων 4,5,6 του δευτέρου ορόφου και δημιουργία 

ενιαίου χώρου για το αρχείο δειγμάτων. 

 ορόφου που περιλαμβάνει: 

II. Παράλληλη διαμόρφωση του χώρου με τα μεταλλικά ράφια (dexion) που υπάρχουν και 

μεταφορά όλου το υπάρχοντος αρχείου.  Τα γραφεία 1,2,3 διαμορφώνονται καταλλήλως. 

III. Διαμόρφωση των χώρων του εργαστηρίου και την δημιουργία υποδομών για την 

εγκατάσταση των εργαστηριακών οργάνων του υπό μεταφορά χημείου της Ελευσίνας. 

Η μελέτη και η επίβλεψη στο συγκεκριμένο τμήμα του έργου θα αναληφθεί από έμπειρο 

μηχανικό του αναδόχου. 

Το όλον έργο πρέπει να οδηγήσει σε ολοκληρωμένη διαμόρφωση χώρου και υποδομών χημικού 

εργαστηρίου αναλύσεων ελαίων καθώς και βοηθητικών λειτουργιών ώστε ο χώρος να είναι 

έτοιμος για εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του εργαστηρίου.  

Πιο ειδικά απαιτούνται: 

 Άδειασμα χώρων 4,5,6 από υπάρχοντα ράφια και υλικά 

 Καθαίρεση των δύο τοίχων προσεκτικά και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσης σε κάδο 

  Απομάκρυνση παλαιάς μοκέτας σε όλο τον όροφο  

 Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στον χώρο Αποξήλωση παλαιών 

ακατάλληλων φωτιστικών σωμάτων 

 Χρωματισμός χώρων 4,5,6 της συνημμένης κάτοψης 

 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 4x18W οροφής 

 Συντήρηση κλιματιστικών σωμάτων fan coil που υπάρχουν απαραίτητων για 

διαπιστευμένα εργαστήρια 

 Προσεκτική μεταφορά μεταλλικών ραφιών στο νέο χώρο του αρχείου (λύσιμο και 

στήσιμο όσων ραφιών χρειαστεί) 

 Μεταφορά υπάρχοντος αρχείου με προσοχή και τοποθέτηση στα ράφια  

 Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικού δαπέδου οίκου Midea 12.000BTU στο γραφείο 

1 για συντήρηση των δειγμάτων 

 Τοποθέτηση κατάλληλου ερμαρίου για τη φύλαξη δειγμάτων από το φώς. 

 Απομάκρυνση  μεταλλικών ραφιών από διαδρόμους 
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 Αποκομιδή οιωνδήποτε αχρήστων αντικειμένων από τους γραφειακούς χώρους 

 Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης τριών(3) θέσεων εργασίας Προμήθεια και 

τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στους χώρους γραφείων και στους διαδρόμους 

 Χρωματισμός διαδρόμων και χώρων γραφείων 

 Χρωματισμός ξύλινων θυρών γραφείων και χώρου αρχείου 

Όλοι οι χρωματισμοί πρέπει να πληρούν ανθυγρές και αντιμικροβιακές προδιαγραφές 

  Αλλαγή εσωτερικών προφίλ αλουμινίου για τοποθέτηση διπλών τζαμιών απαραίτητων 

για την εξασφάλιση κλιματισμού των χώρων 

4. .Διαμόρφωση εργαστηρίων 3ου

Πιο ειδικά απαιτούνται: 

 ορόφου που περιλαμβάνει διαμόρφωση εργαστηριακών 

χώρων με πιθανή καθαίρεση ξύλινων χωρισμάτων. 

 Αποξήλωση μοκέτας σε όλο τον όροφο 

 Καθαίρεση των ξύλινων χωρισμάτων στα γραφεία 2,3,4 και αποκομιδή υλικών καθαίρεσης 

 Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης .Κατασκευή νέου κατάλληλου υδραυλικού δικτύου. 

 Απομάκρυνση  παλαιών φωτιστικών και τοποθέτηση νέων ομοίως με 2ο

 Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

 όροφο 

 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων 4x18W οροφής  

 Χώρισμα γυψοσανίδας και προμήθεια ξύλινης θύρας για νέα είσοδο εργαστηριακού χώρου 2 

 Συντήρηση κλιματιστικών split unit όπως και στον 2

 Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων σε όλο τον όροφο 

ο 

 Χρωματισμοί  τοιχοποιίας και οροφής με χρώμα υποδεδειγμένης απόχρωσης 

 Χρωματισμοί ξύλινων θυρών 

 Αλλαγή εσωτερικών προφίλ αλουμινίου όπως και στον 2ο  

 -Ο ανάδοχος  θα επιβλέψει το σύνολο των εργασιών και τη συμβατότητα του χώρου με τις 

απαιτήσεις χημικού εργαστηρίου της Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ με βάσει και τα υπάρχοντα 

όργανα της Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ. 

όροφο 

Επιπλέον ο ανάδοχος οφείλει, μετά το πέρας της δημιουργίας της σχετικής υποδομής  ως 

αναγράφεται ανωτέρω, να εκτελέσει εργασίες διαμόρφωσης χώρου υποδοχής για την 

τοποθέτηση των συσκευών και των οργάνων Χημείου της Ε.Ο.Π. ΕΛΑΟΥΡΓΙΚΗ. 

Πιο ειδικά θα υλοποιήσει  
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 κατασκευή και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων υποδοχής συσκευών τουλάχιστον 22 

μέτρων με διαστάσεις 75Χ 90cm , με σιδηρούν σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής. 

 κατασκευή Ερμαρίου με συρτάρια κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από αδιάβροχη 

μελαμίνη και πόρτα από βακελίτη με κλείσιμο απο PVC.  Η επιφάνεια εργασίας θα είναι 

από MDF Dufopal (η διαμόρφωση του ερμαρίου θα είναι διπλό ντουλάπι, μονό ντουλάπι 

και συρταριέρα) 

 κατασκευή χώρου απαγωγής αερίων 

 κατασκευή χώρου αρχείου  και φύλαξης δειγμάτων . 

 κατασκευή σημείου ή συσκευής φύλαξης επικίνδυνων χημικών αντιδραστηρίων 

(αντιεκρηκτική ντουλάπα). 

Η απαρίθμηση των παραπάνω εργασιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δεδομένου ότι 

μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών να πραγματοποιούνται βελτιώσεις – επιπρόσθετες 

εργασίες απαραίτητες για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του έργου. 

Τέλος ο ανάδοχος θα καταθέσει αναλυτική πρόταση για το τμήμα αυτό του έργου προτείνοντας 

ενδεχομένως βελτιώσεις. 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει το έργο στο σύνολο του ,δηλώνοντας την ετοιμότητα του χώρου  για 

ασφαλή και πλήρη λειτουργία χημικού εργαστηρίου. 

Η όλη εκτέλεση των εργασιών θα καλύπτεται με ευθύνη του αναδόχου πλήρως από το σχετικό 

νομοθετικό και ασφαλιστικό πλαίσιο ( πλήρως ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων) 

5.3 Προϋπολογισμός 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 120.000,00 ευρώ χωρίς 

Φ.Π.Α. 

5.4 Χρονοδιάγραμμα 

Η υλοποίηση του έργου θα αρχίσει άμεσα µε την υπογραφή της σύμβασης.  Η πρόοδος των 

εργασιών πρέπει να είναι συνεχής.  Η ολοκλήρωση του έργου που θα αναλάβει ο ανάδοχος θα 

πρέπει να έχει παραδοθεί αποκλειστικά εντός τριμήνου από την υπογραφή της σύμβασης και το 

αργότερα μέχρι τις 30/12/2009. Ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη φύλαξης και 

αποθήκευσης των όποιων υλικών και μηχανημάτων τα οποία θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση 

του έργου, ως την ολοκλήρωση. 
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5.5 Έλεγχος – Παραλαβή και Πληρωμή  

Η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου βρίσκεται υπό την παρακολούθηση, 

το συντονισμό και τον έλεγχο της Ομάδας Εργασίας για το Συντονισμό-Παρακολούθηση του 

Προγράμματος, ενώ παράλληλα όλοι οι παραπάνω συντελεστές λειτουργούν μέσα στο 

κανονιστικό και ελεγκτικό πλαίσιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 

και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παραλαβή του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωση, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

Ο Ανάδοχος τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από κάθε παράδοση ενημερώνει εγγράφως την 

Ομάδα Εργασίας για το συντονισμό-παρακολούθηση του Προγράμματος, η οποία μεριμνά για την 

προσωρινή παραλαβή από την αντίστοιχη Οργάνωση Παραγωγών.  Η οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου γίνεται εντός 15 

εργάσιμων ημερών μετά την ολοκληρωμένη παράδοσή τους.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ελάττωμα των κατασκευών που θα διαπιστωθεί στο στάδιο της 

ποιοτικής παραλαβής καθώς και για κάθε έλλειψη ή παράλειψη των συμφωνηθεισών 

προδιαγραφών.  

Σε περίπτωση κατά τη οποία παρουσιασθούν παραλείψεις ή ελαττώματα, ο Ανάδοχος έχει την 

ευθύνη και την υποχρέωση απέναντι στην Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ χωρίς κανένα αντάλλαγμα και με 

έξοδά του να τα αποκαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών. 

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση του σχετικού τιμολογίου και μετά την σύνταξη του 

πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συμφωνηθέντος έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από το κανονιστικό πλαίσιο του προγράμματος.  

Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με την περάτωση των εργασιών και όχι πέραν της 

30.05.2010.  Για την εξόφληση απαιτείται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (έκδοση μέχρι και 

31.03.2010) επί του οποίου γίνεται παρακράτηση φόρου …….%. 

6 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1 Τρόπος σύνταξης 

Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής: 
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1.1.1 Αίτηση συμμετοχής του προσφέροντος στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπό του, με την οποία ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει 

οποιασδήποτε φύσης ευθύνες ή να αξιώσει αποζημίωση από το διενεργούντα το 

διαγωνισμό νομικό πρόσωπο σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του 

διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο. 

1.1.2 Υποφάκελος Α΄: Δικαιολογητικά 

 

α. Καταστατικό της επιχείρησης. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής περί της έναρξης 

εργασιών της επιχείρησης και αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει ότι η προσφέρουσα 

επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι 

ενήμερος ως προς την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος (σε 

περίπτωση Εταιρείας αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο)  δεν έχει αμετάκλητα καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των όρων 

της παρούσας προκήρυξης, ότι η προσφορά που υποβάλλει είναι σύμφωνη με αυτούς και 

τους οποίους όρους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι όλα τα στοιχεία της προσφοράς 

είναι ακριβή και αληθή. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση από τα μέλη της ομάδας του διαγωνιζόμενου ότι υπάρχει συμφωνία 

συνεργασίας για όλη τη διάρκεια του έργου που αφορά η παρούσα προκήρυξη. 

η. Εγγυητική Επιστολή 

Κάθε προσφορά συμμετεχόντων στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με την ποινή 

αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση 5% επί του ανώτατου προϋπολογισμού του 

έργου μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. απευθυνόμενη προς την Ε.Ο.Π. 
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ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, και να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των αυτό το 

δικαίωμα. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, ή να αναφέρεται ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή ότι 

είναι αόριστης διάρκειας. 

Η εγγύηση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα: 

 Την ημερομηνία έκδοσης 

 Τον εκδότη 

 Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

 Τον αριθμό της εγγύησης 

 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

 Την ημερομηνία του διαγωνισμού 

 Τον τίτλο της διακήρυξης του έργου 

 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

 Ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών (3) 

ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά 

την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης.  Στους λοιπούς 

διαγωνιζόμενους επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας κατακύρωσης και υπογραφής της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα άλλη υποχρέωση του 

που απορρέει από τον διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ. 
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Σε περίπτωση συμμετοχής Ένωσης Εταιρειών τότε τα ανωτέρω ισχύουν επί ποινή 

αποκλεισμού για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά. 

Ο φάκελος Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο ενότητες: 

1.1.3  Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Προσφορά 

1η Ενότητα: 

Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία του 

προσφέροντος και τουλάχιστον τα εξής: 

Χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος. 

Α) Επωνυμία, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, e-mail, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα 

του νομίμου εκπροσώπου ή/και του υπευθύνου για την προσφορά 

Β) Νομική μορφή, ιστορικό, οικονομικά μεγέθη, δύο τουλάχιστον πρόσφατους 

ισολογισμούς, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. 

Γ) Σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της εμπειρίας του 

προσφέροντα με αναλυτική αναφορά σε συναφή έργα με το προκηρυσσόμενο 

συνοδευόμενο από βεβαιώσεις εκτέλεσης. 

Δεδομένου ότι τα παραπάνω θα αποτελέσουν βασικά κριτήρια αξιολόγησης της 

προσφοράς, θα πρέπει τα στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 

τεκμηριωμένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της δυνατότητας του προσφέροντα να 

ικανοποιήσει επιτυχώς τις ζητούμενες υπηρεσίες. 

2η Ενότητα: 

Ο προσφέρων θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά και τεκμηριωμένα τις απαραίτητες 

κατ΄αυτόν εργασίες καθώς και τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση 

του έργου. 

Σχεδιασμός της Οργάνωσης για την υλοποίηση του έργου 

Ειδικότερα και υποχρεωτικά θα πρέπει να συμπεριλάβει: 

Α) Κατάλογο με σύντομα βιογραφικά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού που θα 

απασχοληθεί 

B) Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 
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Γ) Τις προβλεπόμενες ιδιαιτερότητες του έργου και του τρόπου αντιμετώπισής τους 

Δ) Περιγραφή και ανάλυση των παραδοτέων με ειδική αναφορά για την περίπτωση 

πρόσθετων υπηρεσιών εν σχέσει με τις ζητούμενες από την παρούσα προκήρυξη 

Α. Η οικονομική προσφορά αναφέρει ολογράφως και αριθμητικά τη συνολική τιμή για την 

υλοποίηση του έργου, χωρίςΦ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 

1.1.4  Υποφάκελος Γ΄: Οικονομική Προσφορά 

Β. Επιπρόσθετα της προσφερόμενης τιμής του παραπάνω σημείου (Α), θα πρέπει ο 

προσφέρων να προϋπολογίσει και αναφέρει το κόστος των μετακινήσεών του που απαιτεί 

η υλοποίηση του έργου. 

Γ. Όλες οι παραπάνω τιμές εκφράζονται σε Ευρώ και είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια 

του έργου. 

Δ. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

1.2.1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον 3ο

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μάριο Καρπαθίου, 

τηλ.: (210) 3358457 μέχρι και την Παρασκευή 11/09/2009 και ώρα 11:00. 

 όροφο των γραφείων της  

Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, Πειραιώς 37-39, 10553 Αθήνα, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη 

ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 

14/09/2009 και ώρα 11:00 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της  

Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ.  Σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο προσφοράς δίδεται αριθμός 

πρωτοκόλλου.  Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα παραληφθούν μέχρι και την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.  Εκπρόθεσμες προσφορές δεν 

παραλαμβάνονται, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για μια εβδομάδα κατά τη 

διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να τις παραλάβουν. 

1.2.2. Κάθε προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος: 

• Φέρει την επωνυμία και τα στοιχεία του προσφέροντος 

•  Αναγράφει τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και τον τίτλο του διαγωνισμού 

•  Δεν είναι δυνατόν να αποσφραγιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη 
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1.2.3 Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει σφραγισμένους τους τρεις 

(3) επιμέρους υποφακέλους Α΄- Δικαιολογητικά, Β΄-Τεχνική προσφορά και Γ΄- 

Οικονομική προσφορά. 

7 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που 

αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

• Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π. 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ) την 14/09/2009, ώρα 11:00 στον 3ο

• Κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

 όροφο των γραφείων της Ε.Ο.Π. 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, Πειραιώς 37-39, 105 53, Αθήνα. 

1ον

2

 Αριθμούνται κατά σειρά κατάθεσής τους και στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι 

Υποφάκελοι Α΄- Δικαιολογητικά, εξετάζεται η πληρότητα εκάστου εξ αυτών και 

μονογράφονται από την Επιτροπή Προμηθειών.  Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων 

ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.1.2 

τότε η σχετική προσφορά αποκλείεται του διαγωνισμού και της περαιτέρω διαδικασίας.  

Οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι των προσφερόντων έχουν δικαίωμα να εξετάσουν το 

περιεχόμενο των υποφακέλων. 

ον

3

 Με ανάλογη διαδικασία ως παραπάνω, αποσφραγίζονται και οι Υποφάκελοι Β΄- 

Τεχνική Προσφορά, όσων προσφορών διαπιστώθηκε η πληρότητα των Δικαιολογητικών, 

εξετάζεται η πληρότητα εκάστου σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.1.3. 

ον

• Η Επιτροπή Προμηθειών συντάσσει πρακτικό διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 Με ανάλογη διαδικασία αποσφραγίζονται οι Υποφάκελοι Γ΄- Οικονομική Προσφορά και 

εξετάζεται η πληρότητα εκάστου σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1.1.4. 

• Εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται κατά το σύστημα των σφραγισμένων προσφορών, δεν 

επιτρέπεται η προφορική συνέχισή του, ούτε η υποβολή αντιπροσφορών σε καμία φάση του 

διαγωνισμού. 
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• Όσες προσφορές κρίθηκαν έγκυρες ως προς όλα τα επιμέρους στοιχεία τους, αξιολογούνται 

από την Επιτροπή Προμηθειών σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια της παραγράφου 5. 

9  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών χωρίζεται στις ακόλουθες τρεις φάσεις: 

• Αξιολόγηση Τεχνικών Στοιχείων Προσφορών 

• Αξιολόγηση Οικονομικών Στοιχείων Προσφορών 

• Τελική αξιολόγηση 

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη 

συσχέτιση της βαθμολογίας των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων 

οικονομικών προσφορών. Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση την τελική 

βαθμολόγηση εκάστης, που θα προκύψει από την εφαρμογή του τύπου.:  

 

Ei
E

T
TiBi min

max

7030
+=  

Όπου: 

i:= 1,2…….: Η αρίθμηση κάθε προσφοράς 

Β i Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς i : 

Ti Η συνολική βαθμολογία των τεχνικών κριτηρίων της προσφοράς i. : 

Tmax Η μέγιστη συνολική βαθμολογία των τεχνικών κριτηρίων που πέτυχε μία από τις 

προσφορές 

: 

Ε i Η τιμή της οικονομικής προσφοράς i. : 

Emin Η οικονομική προσφορά με την ελάχιστη τιμή  : 

30:  Ο δείκτης βαρύτητας των τεχνικών κριτηρίων του διαγωνισμού 

70: Ο δείκτης βαρύτητας των οικονομικών κριτηρίων του διαγωνισμού 
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Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι 

αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας εκάστου, έχουν ως ακολούθως: 

Κριτήρια αξιολόγησης προσφερόντων και τεχνικής προσφοράς 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

1. Συνολική εικόνα, οικονομικά μεγέθη, υποδομή  10 

2. Εμπειρία, περάτωση συναφών έργων, επάρκεια εμπειρία ανθρώπινου 

δυναμικού 

40 

3. Σαφήνεια πρότασης σχεδιασμού διασφάλισης ποιότητας ασφάλειας των 

μεθόδων και καταλληλότητα του εξοπλισμού της εταιρείας 

50 

Σύνολο 100 

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από μηδέν (0) ως δέκα (10) ως 

εξής: 

0 Απαράδεκτη ή εντελώς ακατάλληλη 

1-4 Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη  

5-8 Ικανοποιητική 

9 Εξαίρετη 

10 Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες. 

Προσφορά που θα λάβει βαθμό σε κάποιο από τα ανωτέρω κριτήρια μικρότερη του πέντε (5) θα 

αποκλείεται αυτοδίκαια της περεταίρω διαδικασίας . 

11  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

1. Η προσφορά που πέτυχε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία  κατακυρώνεται ως η πλέον 

συμφέρουσα. Ο υπολογισμός γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Προμηθειών κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη 

ικανοποιητικές, τότε έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή 

τροποποιημένους όρους, χωρίς να προκύπτουν από τις ενέργειές της αυτές δικαιώματα ή 

αξιώσεις για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 
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3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται εγγράφως προς τον 

επιλεγέντα, με σύγχρονη κοινοποίηση και προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο 

διαγωνισμό. 

12 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Η επιχείρηση στην οποία κατακυρώνεται ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένη να προσέλθει μέσα 

σε τρείς (3) ημέρες από την επίδοση της ανακοίνωσης κατακύρωσης, να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση ανάθεσης.  Αν παρέλθει η προθεσμία άπρακτη χωρίς η επιχείρηση να 

προσέλθει για να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγύηση 

συμμετοχής την οποία είχε καταθέσει. 

2. Σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου για την παραπάνω αιτία, η Επιτροπή Προμηθειών μπορεί να 

αποφασίσει, αντί της επανάληψης του διαγωνισμού, την επιλογή της αμέσως επόμενης 

επιχείρησης η οποία είχε συγκεντρώσει τη δεύτερη υψηλότερη συνολική βαθμολογία και 

σε περίπτωση άρνησής της την απευθείας ανάθεση. 

3. Σε περίπτωση κατακύρωσης / οριστικής επιλογής αναδόχου και πριν από την υπογραφή της 

σχετικής Σύμβασης Έργου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν 

από τον ανάδοχο εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ύψους 10% επί του συμβατικού τιμήματος, 

χωρίς Φ.Π.Α

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας ή να αναφέρεται ότι 

ισχύουν μέχρι την επιστροφή τους. 

., απευθυνόμενες προς την Ε.Ο.Π.ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ, και να έχουν εκδοθεί από 

πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και 

έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των αυτό το δικαίωμα. 

Η κάθε εγγύηση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένα: 

 Την ημερομηνία έκδοσης 

 Τον εκδότη 

 Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

 Τον αριθμό της εγγύησης 

 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

 Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση 

 Τον τίτλο του έργου 
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 Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 

 Ότι το ποσό της εγγύησης τίθεται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή 

ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός τριών (3) 

ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να 

υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα άλλη υποχρέωσή του 

που απορρέει από τον διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος.  

4. Οι όροι της σύμβασης δεν μπορεί να διαφέρουν από τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

από το πλαίσιο αναφοράς της και από τα στοιχεία της τεχνικής και οικονομικής 

προσφοράς βάσει των οποίων κατακυρώθηκε.  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. 

13 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου βρίσκεται υπό την παρακολούθηση, 

τον συντονισμό και τον έλεγχο της Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό – παρακολούθηση του 

Προγράμματος του καν.(ΕΚ)867/2008 και των συνεργαζόμενων εταιρειών διαχείρισης, ενώ 

παράλληλα όλοι οι παραπάνω συντελεστές λειτουργούν μέσα στο κανονιστικό και ελεγκτικό 

πλαίσιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Η παραλαβή του παραδοτέου καθώς και οι τυχόν ενδιάμεσες αξιολογήσεις μέχρι την τελική 

ολοκλήρωση, ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία: 

1. Η καταβολή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, μετά από έκθεση του Φορέα 

Υλοποίησης του έργου ως εξής: 

• Χορήγηση προκαταβολής ίσης με 24.973,34 ευρώ κατά την υπογραφή της σύμβασης, 

έναντι ισόποσης εγγύησης προκαταβολής, η οποία επιστρέφεται στον Ανάδοχο σε 
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τριάντα (30) ημέρες από την παράδοση και ολοκλήρωση των προκαταρκτικών 

εργασιών (σχεδιασμός έργου –έκδοση αδειών). 

• Χορήγηση ποσού ίσου με 40.000,00 ευρώ με την ολοκλήρωση των οικοδομικών 

εργασιών. 

• Χορήγηση εξόφλησης ίσης με 55.026,66 ευρώ με την ολοκλήρωση των εργασιών και 

την οριστική παραλαβή του έργου. 

2. Η Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ κοινοποιεί εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός 

δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή των παραδοτέων. 

3. Εάν παρέλθει το προηγούμενο διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών χωρίς να 

κοινοποιηθούν παρατηρήσεις, τότε οι σχετικές υπηρεσίες του Αναδόχου θεωρούνται 

ικανοποιητικές και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. 

4. Σε περίπτωση παρατηρήσεων εκ μέρους της Ομάδας Έργου και Διοίκησης για ελλείψεις ή 

παραλείψεις ή ακαταλληλότητα του παραδοτέου εν σχέση με τις προδιαγραφές του, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου το παραδοτέο έχοντας αποκαταστήσει τις 

παρατηρηθείσες ελλείψεις ή παραλείψεις ή/και αντικαταστήσει τα κριθέντα ως ακατάλληλα, 

εντός διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του 

σχετικού εγγράφου. 

5. Εάν το εκ νέου υποβαλλόμενο παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι ικανοποιητικό, τότε η 

Ομάδα Έργου και Διοίκησης έχει το δικαίωμα είτε να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο και να 

προχωρήσει σε κατάπτωση της εγγυητικής και στην επιβολή των προβλεπόμενων από τη 

σύμβαση κυρώσεων, είτε να δεχθεί τη μερική παραλαβή του παραδοτέου με ανάλογη 

μείωση της αρχικής τιμής, είτε να δώσει στον Ανάδοχο μια πρόσθετη διορία πέντε (5) 

εργασίμων ημερών για την αποκατάσταση των ελλείψεων / παραλείψεων ή/και 

ακαταλληλοτήτων του παραδοτέου. 

6. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το κανονιστικό πλαίσιο του 

προγράμματος όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.1 της παρούσης με την προσκόμιση 

του σχετικού τιμολογίου του Προμηθευτή / Αναδόχου. 
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14  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση της, ο Ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εχεμύθεια και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής οποιαδήποτε έγγραφα, 

στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι, 

η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης (εισήγησης της Ομάδας Συντονισμού και 

Διοίκησης του έργου) καταγγέλλει τη σύμβαση και εκπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές. 

15 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Το κείμενο της διακήρυξης του κλειστού μειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην 

ιστοσελίδα της Ε.Ο.Π. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ από 03-09-2009, για υποχρέωση δημοσιότητας. 

16 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω από τους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση 

της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στη αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων 

(Αθηνών). 

Η παρούσα προκήρυξη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας. 

Αθήνα 02-09-2009 

 Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

  

 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ 
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