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Αγροτικός  Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγγελώνας,

Αγγελώνα Λακωνίας, ΤΚ 23052



ΤΜΗΜΑ Α 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΓiΙi.1 Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία 
κλιματικά ουδέτερου προϊόντος
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Α.Ε.Σ Αγγελωνας 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 833/86888/04.08.2021 
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. 833/86888/04.08.2021 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση του 
προγράμματος εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Αγροτικός 
Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Αγγελώνας της Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας, 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: 
5. Δραστηριότητα Γiii.1 

Συνοπτική Περιγραφή 
Με τη συγκεκριµένη δραστηριότητα η Ο.Ε.Φ. αποσκοπεί στον υπολογισµό του Ανθρακικού 
Αποτυπώµατος που προκύπτει από τις δραστηριότητες της, µε στόχο αφενός να µειώσει 
την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, µέσω 
της ενηµέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση µε τα παγκόσµια περιβαλλοντικά 
ζητήµατα. 

Αντικείμενο Δραστηριότητας 
Με τη συγκεκριµένη δράση η Ο.Ε.Φ. θα υπολογίσει τις εκλυόµενες ποσότητες διοξειδίου 
του άνθρακα που παράγονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγής ενός κωδικού ελαιολάδου 
από το χωράφι µέχρι το ελαιοτριβείο και στη συνέχεια, κατά το δεύτερο έτος, θα 
αντισταθµίσει τις αναπόφευκτες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα υποστηρίζοντας 
οικονοµικά σε εθελοντική βάση ένα έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε στόχο, αφενός 
να µειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της παραγωγικής της δραστηριότητας και 
αφετέρου, µέσω της ενηµέρωσης να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση µε τα παγκόσµια 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

Τοµέας Γ

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας µέσω του 
εκσυγχρονισµού

Υποτοµέας Γiii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Α/Α 
δραστηριότητας 5

Τίτλος Ετήσια µέτρηση ανθρακικού αποτυπώµατος/ Δηµιουργία κλιµατικά 
ουδέτερου προϊόντος

Διάρκεια 2 έτη

 / 5 16



Περιγραφή αιτιολόγηση & μεθοδολογία υλοποίησης  
Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί µια από τις κυριότερες παγκόσµιες απειλές που πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε αυτόν τον αιώνα. Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής είναι ήδη ορατές 
σε όλον τον πλανήτη και αναµένεται να γίνουν ακόµα πιο αισθητές στο µέλλον. 
Στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις περιοχές όσον 
αφορά τις προβλέψεις για την κλιµατική αλλαγή τον 21ο αιώνα, αυτές περιλαµβάνουν 
ηπιότερους χειµώνες, θερµότερα και ξηρότερα καλοκαίρια αλλά και αύξηση της έντασης 
και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινοµένων (κύµατα καύσωνα, ξηρασίες, 
πληµµύρες κτλ.). 
Η νότια Ευρώπη έχει ήδη βιώσει και να αναµένεται να βιώσει περαιτέρω στο µέλλον µια 
σηµαντική θέρµανση του κλίµατος σε συνδυασµό µε µείωση της βροχόπτωσης. Η 
κλιµατική αλλαγή επηρεάζει πολλούς οικονοµικούς τοµείς, µε τη γεωργία να αποτελεί έναν 
από τους πιο εκτεθειµένους τοµείς, καθώς εξαρτάται άµεσα από κλιµατικούς παράγοντες 
όπως τη θερµοκρασία, την ηλιοφάνεια και τη βροχόπτωση για τη βιωσιµότητά της. Παρόλο 
που ορισµένες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής µπορεί να είναι ευεργετικές, αναµένεται 
να υπάρξουν και δυσµενείς επιπτώσεις που θα θέσουν τις γεωργικές δραστηριότητες σε 
σηµαντικό κίνδυνο. Σε χαµηλά γεωγραφικά πλάτη, όπως στην περιοχή της Μεσογείου, οι 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα των καλλιεργειών αναµένεται να 
υπερβούν σηµαντικά τα πιθανά οφέλη. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις στη γεωργία περιλαµβάνουν: 
✓ Μείωση στην απόδοση των καλλιεργειών λόγω των πολύ υψηλών 
θερµοκρασιών. 

✓ Αύξηση της ζήτησης νερού για άρδευση και µείωση στη διαθεσιµότητα του νερού 
λόγω παρατεταµένων περιόδων ξηρασίας. 

✓ Υφαλµύρωση των υπογείων υδάτων και αύξηση της αλατότητας των εδαφών 
λόγω της εντατικής εκµετάλλευσης των παράκτιων υδροφορέων και/ή της 
ανόδου της στάθµης της θάλασσας µε αποτέλεσµα τη διείσδυση θαλασσινού 
νερού στους υπόγειους υδροφορείς. 

✓ Καταστροφές καλλιεργειών λόγω αύξησης στη συχνότητα και την ένταση των 
ακραίων καιρικών φαινοµένων. 

✓ Μείωση της γονιµότητας των εδαφών και της ποικιλότητας των καλλιεργειών. 
✓ Αύξηση του κινδύνου διάβρωσης των εδαφών λόγω των συχνών εναλλαγών 
περιόδων ξηρασίας και έντονων βροχοπτώσεων. 

✓ Αύξηση του ρυθµού πολλαπλασιασµού των ασθενειών, παρασίτων και ζιζανίων 
λόγω 

✓ της αύξησης της θερµοκρασίας και της υγρασίας. 

Η αύξηση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου προκαλεί αύξηση του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου και συνεπώς υπερθέρµανση του πλανήτη, πράγµα το οποίο συµβάλει στην 
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κλιµατική αλλαγή που συντελείται στην εποχή µας. Σύµφωνα µε τον FAO, η γεωργία, η 
δασοκοµία και οι αλλαγές στη χρήση γης παράγουν από κοινού το 21% των παγκόσµιων 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, καθιστώντας τους τον δεύτερο µεγαλύτερο παραγωγό 
µετά τον ενεργειακό τοµέα. 
Με βάση τα ευρήµατα της πρόσφατης έκθεσης προοπτικών των γεωργικών αγορών της 
ΕΕ για το 2017-2030, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 18/12/2017, οι συνολικές εκποµπές 
αερίων θερµοκηπίου, εκτός του CO2, αναµένονται να µειωθούν έως το 2030 σε σύγκριση 
µε το 2008. 
Ο µετριασµός των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στο επίπεδο της γεωργικής 
πρακτικής συνδέεται στενά µε τη συνειδητοποίηση της συµβολής καθεµιάς παραγωγικής 
διεργασίας στις εκποµπές CO2 ή στην αποθήκευση/εξοικονόµηση διοξειδίου του άνθρακα. 
Κατά συνέπεια, είναι ζήτηµα θεµελιώδους σηµασίας να έχουν οι γεωργοί την καλύτερη 
δυνατή γνώση των πηγών και των ποσοτήτων εκποµπών καθώς και των δυνατοτήτων 
αντιστάθµισης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις 
καλλιεργητικές τους διεργασίες. 

Η µέτρηση του ανθρακικού αποτυπώµατος που προκύπτει από τις διεργασίες παραγωγής 
ενός προϊόντος, από τον αγρό µέχρι και το σηµείο παράδοσής του στον πελάτη, αποτελεί 
ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο που µπορεί να βοηθήσει τόσο στην κατανόηση του 
προβλήµατος όσο και στην αντιµετώπισή του. 
Το ανθρακικό αποτύπωµα υπολογίζει το σύνολο των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
οι οποίες προκαλούνται άµεσα ή έµµεσα από ένα άτοµο, οργανισµό, εκδήλωση ή προϊόν, 
στην περίπτωση µας από την παραγωγή ελαιολάδου. 
Ένα ανθρακικό αποτύπωµα µετριέται σε τόννους ισοδυνάµου του διοξειδίου του άνθρακα 
(tCO2e). Το ισοδύναµο του διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) επιτρέπει τα διαφορετικά αέρια 
του θερµοκηπίου να είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους σε µια βάση υπολογισµού η οποία ως 
µονάδα µέτρησης έχει τη µια µονάδα διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το CO2e (ισοδύναµο) 
υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσουµε τις εκποµπές καθενός από τα έξι αέρια του 
θερµοκηπίου µε το Δυναµικό Θέρµανσης του Πλανήτη εντός περιόδου 100 ετών (ΔΘΠ). 
Με τη µέτρηση λοιπόν του ανθρακικού αποτυπώµατος, µπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό 
από µια επιχείρηση το ποσοστό συµµετοχής της στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Στόχος 
είναι η εφαρµογή φιλικότερων πρακτικών προς το περιβάλλον, η µείωση του περιττού 
κόστους αλλά και η δηµιουργία κλιµατικά ουδέτερων προϊόντων. Η έκφραση “Κλιµατικά 
Ουδέτερο” π.χ. για ένα τρόφιµο (climate Neutral) σηµαίνει ότι η διαδικασία παραγωγής και 
στη συνέχεια η διανοµή και η κατανάλωση του τροφίµου δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε 
εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. Τα ανθρακικό αποτύπωµα που δεν µπορεί να µειωθεί, 
αντισταθµίζεται µέσω της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής άνθρακα που παράγονται από 
έργα απάλυνσης των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και του περιβάλλοντος. 
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Η κλιµατική αλλαγή δηµιουργεί ανάγκες για καινοτοµία, γεγονός που συνεπάγεται νέα 
προϊόντα που θα είναι κλιµατικά ουδέτερα ή µε αµελητέο αντίκτυπο. Τα τρόφιµα αποτελούν 
µια σηµαντική πηγή εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου δεδοµένου πως η γεωργία και η 
κτηνοτροφία συµβάλουν στην εκποµπή των αερίων αυτών κατά 13,5% (IPCC 2004). Αν 
ληφθεί υπόψη η ενέργεια που αναλώνεται για τη µεταποίηση, τυποποίηση, µεταφορά και 
συντήρησή τους, η κατανάλωση των τροφίµων καταλήγει να έχει µεγαλύτερη 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο από ότι οι µετακινήσεις µε αυτοκίνητο ή η θέρµανση των 
κατοικιών. 

Η ΟΕΦ στην παρούσα δραστηριότητα του προτεινόµενου προγράµµατος εργασίας θα 
υπολογίσει τις εκλυόµενες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται σε όλα τα 
επίπεδα παραγωγής ενός κωδικού ελαιολάδου από το χωράφι µέχρι το ελαιοτριβείο και 
στη συνέχεια, κατά το τρίτο έτος, θα αντισταθµίσει τις αναπόφευκτες εκποµπές διοξειδίου 
του άνθρακα υποστηρίζοντας οικονοµικά σε εθελοντική βάση ένα έργο ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας µε στόχο, αφενός να µειώσει την περιβαλλοντική επίπτωση της 
παραγωγικής της δραστηριότητας και αφετέρου, µέσω της ενηµέρωσης να 
ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση µε τα παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

Στόχοι της δραστηριότητας είναι: 
❖η δηµιουργία ενός νέου προϊόντος marketing για το ελαιόλαδο 
❖η εθελοντική συµβολή στην προστασία του κλίµατος του πλανήτη 
❖η αναβάθµιση της εταιρικής εικόνας της ΟΕΦ ως ένας υπεύθυνος συνεταιριστικός 
φορέας και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της 

Για τον υπολογισµό είναι απαραίτητο να υπολογισθεί το Ανθρακικό Αποτύπωµα (carbon 
footprint). Στη βιοµηχανία τροφίµων, προκειµένου να υπολογισθεί το ανθρακικό 
αποτύπωµα απαιτούνται πληροφορίες από την πρωτογενή παραγωγή του προϊόντος στο 
αγρόκτηµα, από τη µεταποίηση και τυποποίηση του προϊόντος, από την αποθήκευση του 
και τέλος από τη µεταφορά του στον τελικό καταναλωτή. Όλες αυτές οι διαδικασίες 
χρησιµοποιούν ενέργεια και πόρους, εκπέµπουν αέρια του θερµοκηπίου και συµβάλουν 
στην αύξηση του ανθρακικού αποτυπώµατος ενός τροφίµου. 
Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων του ανθρακικού αποτυπώµατος θα χρησιµοποιηθεί 
το πλέον ενδεδειγµένο διεθνές σύστηµα µετρήσεων Environmental Product Declaration 
(EPD). Το εν λόγω σύστηµα είναι το βασικό σύστηµα αναφοράς για την εκτίµηση του 
κύκλου ζωής (life cycle assessment) για ένα προϊόν. Αυτό, σε συνδυασµό µε την 
αξιοποίηση του πλέον αξιόπιστου γερµανικού PCF καθιστούν τον παρόντα υπολογισµό 
ανθρακικού αποτυπώµατος προϊόντος, τον πλέον επικαιροποιηµένο σε σχέση µε τις 
εξελίξεις της επιστήµη, που έχει εκπονηθεί στην Ελλάδα. 

 / 8 16



Κατόπιν του υπολογισµού του ανθρακικού αποτυπώµατος που προκύπτει κατά την 
παραγωγή των ελαιοκάρπων και την παραγωγή του ελαιολάδου θα πραγµατοποιηθεί η 
αντιστάθµιση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε την υποστήριξη ενός έργου 
προστασία του κλίµατος. Με την αντιστάθµιση, η ΟΕΦ θα λάβει το πιστοποιητικό 
“κλιµατικής ουδετερότητας”, και έτσι θα µπορεί να χρησιµοποιεί το σήµα “Κλιµατικά 
ουδέτερο/ climate neutral” προσάπτοντας το πιστοποιητικό στους πελάτες εφόσον το 
προϊόν πωλείται σε βυτία είτε στις φιάλες εφόσον πωλείται τυποποιηµένο. 
Ως προς τη γενικότερη επικοινωνία, προτείνεται η παρουσίαση της πρωτοβουλίας σε 
εξειδικευµένα web site, η δηµιουργία δελτίων τύπου αλλά και η ολοκληρωµένη 
παρουσίαση  της πρωτοβουλίας σε συνέδρια ή εκθέσεις. 
Οι ενέργειες αυτές και το αποτέλεσµά τους αντικατοπτρίζουν τις αξίες και την δέσµευση της 
Ο.Ε.Φ. να λειτουργεί και να αναπτύσσεται υπεύθυνα και βιώσιµα, ελαχιστοποιώντας την 
επιβάρυνση που προκαλούν οι ενέργειες των παραγωγών της στο κλίµα και το 
περιβάλλον, συµπληρώνοντας την πολιτική της για µέριµνες και πρακτικές που 
υποστηρίζουν τη δηµιουργία ενός ποιοτικού προϊόντος. 
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Παραδοτέα & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

Δείκτες  

Α/Α Τίτλος Παραδοτέου
Χρόνος υποβολής 

(µήνες από την έναρξη 
του προγράµµατος)

1 Ετήσια µέτρηση ανθρακικού αποτυπώµατος/ 
Δηµιουργία κλιµατικά ουδέτερου προϊόντος 12-21

2 Πιστοποιητικό κλιµατικά ουδέτερου 
προϊόντος 21

Δείκτες Εισροών / Εκροών Χαρακτηρισµός Τιµή στόχος

Μέτρηση ανθρακικού 
αποτυπώµατος προϊόντος ποσοτικός 1 αποτέλεσµα / έτος

Ερωτηµατολόγια παραγωγών για 
λήψη δεδοµένων ποσοτικός 153 / έτος

Δείκτες αποτελεσµάτων Χαρακτηρισµός

Πιστοποιητικό κλιµατικά ουδέτερου 
προϊόντος ποσοτικός

Δείκτες Επιπτώσεων Χαρακτηρισμός

Μείωση ανθρακικού αποτυπώµατος - 
Ετήσια µείωση 5-10%

ποσοτικός
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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 15.300,00 € 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

15.300,00 € 7.650,00 € 7.650,00 €
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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. Υποβολή εγγράφου νόμιμης εκπροσώπησης (πχ καταστατικού) το οποίο θα 
ελέγχεται από την επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ.

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

6. 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

7. 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
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-Περιγραφή παραδοτέων
-Ανάλυση κόστους ομάδας έργου (ανθρωποημέρες).

8. 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

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 28.11.2021 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. 

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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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 
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 ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

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 ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

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 ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

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  Αγγελώνας και τα μέλη της και αντίστροφα.
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