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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ' ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

«Με τη διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με πρόσκληση υποβολής προσφορών 

και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

υποστήριξης και διενέργειας αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του 

Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος - ΕΛ.Γ.Α». 

 

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1.1 Του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,  

1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής 

δραστηριότητας», 

1.3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”, 

1.4. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) 

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και 

του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 

1.5. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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1.6. Του Ν. 4412/2016, άρθρο 100  (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως 

ισχύει σήμερα, 

1.7. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/11-4-2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), 

1.8. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 Ηλεκτρονικές 

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)» και άλλες 

διατάξεις, 

1.9. Του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία», 

1.10 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

1.11 Του Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15, 

1.12 Του Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα», 

1.13. Του Ν. 4813/2021 (ΦΕΚ 184/Α/2020) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2022-2025», 

1.14. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

1.15. Του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

1.16 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

1.17. Του Π.Δ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία», 

1.18. Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 290/Β/13-2-2013), 

ΑΔΑ: Ψ3Α946ΨΧΞ5-8ΔΓ





[3] 
 

2. Την αριθμ. πρωτ. 14133/10-11-2022 Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ:ΩΖΗΕ46ΨΧΞ5-ΕΝ2) 

3.Την υπ’ αριθμ. 148/27-12-2022 (ΑΔΑ:682Π46ΨΧΞ5-ΟΑΓ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. περί συγκρότησης Επιτροπών Προμηθειών, Παραλαβών και Ενστάσεων 

– Προσφυγών του ΕΛ.Γ.Α. 

4. Την αριθμ. 125/16-11-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία εγκρίθηκε η επιλογή 

αναδόχου, με διαγωνιστική διαδικασία, (βάσει του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως 

αντιστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021), με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και 

διενέργειας αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος - 

ΕΛ.Γ.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30,000.00€), πλέον νομίμου 

Φ.Π.Α. 24%, ήτοι  τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. 24%, χρονικής διάρκειας της σύμβασης ενός (1) έτους (12 μηνών), αρχομένης από 

την υπογραφή της, σας γνωρίζει ότι: 

1. Ο Οργανισμός πρόκειται να προβεί, με διαγωνιστική διαδικασία, με πρόσκληση υποβολής 

γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής στην ανάδειξη αναδόχου 

για το έργο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης αναλογιστικών 

Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος - ΕΛ.Γ.Α, χρονικής διάρκειας 

της σύμβασης ενός (1) έτους (12 μηνών), αρχομένης από την υπογραφή της, σύμφωνα με τους 

Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Η εκτιμώμενη αξία του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων 

ευρώ (30.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α. 24% επτά 

χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00 €), ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ 

(37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  24%. 

2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι η προσφορά πρέπει να 

κατατεθεί υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού 

απαραιτήτως πρωτοκολληθεί από το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο) 

του ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 12.30μ.μ. (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού):  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Μεσογείων 45 Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ  

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-

8-2016 ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν.  
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4. Οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του 

ΕΛ.Γ.Α.  

5. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

6. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου, μόνο με 

σχετική προς αυτόν επιστολή.  

7. Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί το παραπάνω έργο, θα διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, την παρούσα πρόσκληση 

και την προσφορά σας.  

8. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»,  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»,   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

9. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ: Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα 

αυτής να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. www.elga.gr, στην ιστοσελίδα 

http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr   

 

Εσωτερική Διανομή: Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
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Ανήκει στην πρόσκληση 315/2023  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο Πρόσκλησης 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών 

συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης Αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του 

Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος - ΕΛ.Γ.Α, χρονικής διάρκειας της σύμβασης ενός (1) έτους (12 

μηνών), αρχομένης από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, όπως περιγράφεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».  

ΑΡΘΡΟ 2ο : Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι: 

Λεωφόρος Μεσογείων 45  

Τ.Κ. 115 26, Αθήνα  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : Εκτιμώμενη αξία 

 Η εκτιμώμενη αξία του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ 

(30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α. 24% επτά χιλιάδων 

διακοσίων ευρώ (7.200,00€), ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) με Φ.Π.Α. 

24%. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των 

προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων 

ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).  

(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 

(άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

(γ) Κοινοπραξίες  

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από 

τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).  
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις 

των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Κριτήρια Ανάθεσης 

5.1 Κριτήριο Ανάθεσης 

5.1.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή 

βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.  

5.1.2 Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

θα προβεί στα παρακάτω:  

- Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων 

προϋποθέσεων συμμετοχής,  

- Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 

προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης,  

- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς με βάση 

τον τύπο  της παρ. 5.2.4  της παρούσας.  

5.1.3 Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση του περιεχομένου των Τεχνικών Προσφορών 

χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες κριτηρίων καθώς και οι αντίστοιχοι Συντελεστές Βαρύτητάς 

τους: 

              Κριτήρια Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών 

Ομάδα 
Κριτηρίων 

Κριτήριο Συντελεστής Βαρύτητας 

              Α Μεθοδολογία υλοποίησης 70% 

Α1 Κατανόηση των απαιτήσεων του 
Έργου 

25% 

Α2 Μεθοδολογία και μέσα για την 
υλοποίηση του έργου 

25% 

Α3 Ανάλυση του Έργου σε 
Δραστηριότητες και Παραδοτέα 

20% 

Β Ομάδα Έργου 30% 

Β1. Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της 
Ομάδας Έργου 

20% 

Β2. Βαθμός κάλυψης των αναγκών του 
Έργου από τα προσόντα, τις 
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 
στελεχών της Ομάδας Έργου 

10% 

Σύνολο 100% 
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5.2. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

5.2.1 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών - απαιτήσεων, αυξάνεται 

δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.) θα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση να τεκμηριώνει αναλυτικά και διεξοδικά την υπερκάλυψη της απαίτησης κάποιου 

κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

 

Ειδικότερα: 

A: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

A1: Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 

Κρίνεται ο βαθμός κατανόησης του συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού, η 

κατανόηση του πλαισίου, των γενικών και ειδικών θεμάτων και των απαιτήσεων, η αντίληψη των 

ιδιαιτεροτήτων, των ειδικών ζητημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, καθώς και οι τρόποι 

αντιμετώπισης τους που προτείνονται από τον διαγωνιζόμενο. (Αξιολογείται από τη Συνοπτική 

πρόταση προσέγγισης του Έργου) 

 

A2: Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου 

Κρίνεται η καταλληλότητα της μεθοδολογίας που θα προταθεί για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού, η σαφήνεια, η πρακτικότητα και η εφικτότητα 

εφαρμογής της. Επίσης, η καταλληλότητα των εργαλείων και μέσων που θα προταθούν για την 

εφαρμογή της μεθοδολογίας και η χρηστικότητα τους στο συγκεκριμένο έργο του παρόντος 

διαγωνισμού. (Αξιολογείται από τη Συνοπτική πρόταση προσέγγισης του Έργου) 

A3 : Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες και Παραδοτέα 

Κρίνεται το βάθος και η ακρίβεια της ανάλυσης του έργου του Συμβούλου σε δραστηριότητες και 

Παραδοτέα, και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου του παρόντος 

διαγωνισμού που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση. (Αξιολογείται από τη Συνοπτική 

πρόταση προσέγγισης του Έργου) 

 

 B: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

B1 : Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου 

Κρίνεται η καταλληλότητα και η επάρκεια της δομής, της σύνθεσης και της οργάνωσης της 

Ομάδας Έργου του Προσφέροντος, και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του συγκεκριμένου 

έργου του παρόντος διαγωνισμού που προκύπτει από αυτές. (Αξιολογείται από την 

Προτεινόμενη Ομάδα Έργου) 
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B2 : Βαθμός κάλυψης των αναγκών του Έργου από τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τα 

καθήκοντα των στελεχών της Ομάδας Έργου 

Κρίνεται η ορθολογικότητα και η επάρκεια της κατανομής του χρόνου απασχόλησης των 

στελεχών της Ομάδας Έργου, στα διαφορετικά αντικείμενα, τις φάσεις και τις δραστηριότητες του 

έργου, και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου του παρόντος 

διαγωνισμού που προκύπτει από την παραπάνω κατανομή. (Αξιολογείται από την 

Προτεινόμενη Ομάδα Έργου) 

 

5.2.2 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων.  

5.2.3 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 

(1):  

ΤΒ=ΚΑ1*ΣΒ1+…+ΚΑν*ΣΒ1ν (1)  

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι, που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 

προσφοράς.  

5.2.4 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση συντελεστή βαρύτητας 

τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία Λi σύμφωνα με τον τύπο (2) που ακολουθεί:  

Λi = (0,8) * ( ΤΒi / ΤΒmax ) (0,2) * (Kmin/Ki)   

όπου:  

i: δείκτης που ταυτοποιεί Προσφορά (i=1,...,N για Ν προσφορές)  

ΤΒmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά με την πιο υψηλή βαθμολογία  

ΤΒi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i  

Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή  

Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi: το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

Ως τιμή θεωρείται η συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ του Παραρτήματος Γ' της οικονομικής προσφοράς.  

5.2.5 Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με στρογγυλοποίηση. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος και 

σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας επικρατέστερη προσφορά θεωρείται αυτή με την καλύτερη 

βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση. Οι τελικές βαθμολογίες ταξινομούνται σε πίνακα σε 

φθίνουσα σειρά για την επιλογή του πρώτου, του δεύτερου κλπ. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο : Τρόπος υποβολής των προσφορών  

6.1. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα  

-Ο παραλήπτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α), 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Λεωφόρος Μεσογείων 45  

Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ  

- Ο αριθμός της πρόσκλησης  

- Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς. - Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, 

διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, αριθμός τηλεφώνου, email).  

- Η ένδειξη, προσφορά για το έργο της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και 

διενέργειας αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος 

του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α.. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του 

ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από 

το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι 

την 19η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.μ. (ημερομηνία διενέργειας 

διαγωνισμού).  

6.2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία.  

6.3. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς ο προσφέρων υποβάλλει:  

α.1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του παραρτήματος Δ΄ της παρούσης πρόσκλησης. 

Διευκρίνηση: Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά: α) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά 

περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του 

Ν.4412/2016).  
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α.2) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του 

οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)  

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί 

το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του 

Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 β) Τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα 

στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

γ) Τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Επίσης η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

(κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατο 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης). 

Η προσφορά να μονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο. Οι φάκελοι της τεχνικής και 

οικονομικής προσφοράς θα φέρουν της ενδείξεις του κυρίου φακέλου.  

6.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον έλεγχο να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της 

Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής 

Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.  

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά 

την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 

Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  

ΑΔΑ: Ψ3Α946ΨΧΞ5-8ΔΓ





[11] 
 

Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, εγγράφως συμπληρωματικά στοιχεία 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 

πληροφορία κρίνει απαραίτητη. 

Διευκρινίσεις που δίνονται από τον προσφέροντα οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης της προσφοράς του δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα 

από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.  

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπ’ 

όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη 

της προσφοράς.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Β' της πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως 

άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης (συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - 

τιμής) για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών της παρούσης πρόσκλησης.  

 

Η τιμή δίδεται σε ευρώ (σε €), με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος Γ' της παρούσας. 

  

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης.  
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δε δίδεται τιμή σε ευρώ (€) ή που καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 

102 του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την Αναθέτουσα 

Αρχή στο άρθρο 3ο της παρούσας.  

 

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ σύμφωνα με τον Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ' της παρούσας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

 

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή 

να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείς 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει 

συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τoν ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

του Παραρτήματος II της παρούσας οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

 

 Κρατήσεις:  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται 

με κράτηση ύψους 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία 

επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%. 
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Στην καθαρή αξία θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 

4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη 

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω 

αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 

εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  

ΑΡΘΡΟ 10ο : Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές  

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας.  

1. Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρμογή τιμών  

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2. Μεταβολή τιμών  

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς ο προσφέρων δε δικαιούται 

κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής του, να υποβάλλει νέους πίνακες τιμών.  

3. Τεκμηρίωση τιμών  

Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση του κανονικού των ή μη των προσφερόμενων τιμών, o δε προσφέρων υποχρεούται 

να παρέχει αυτά. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζεται 

λεπτομερώς η προσφορά πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης.  

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους 

τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο : Απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη της προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από 

εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 

ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

11.1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή /και αιρέσεις. 

11.2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

11.3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα τμήματα του έργου. 

11.4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της 

παρούσας. 

11.5. Δε περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.  

11.6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή / και εμφανίζει τιμές σε 

οποιοδήποτε σημείο της Τεχνικής Προσφοράς. 

11.7. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

11.8. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών από την καταληκτική 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 

11.9. Ο χρόνος παράδοσης του έργου μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο. 

11.10. Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά και συγκεκριμένα μικρότερη του 80%   της 

διαμέσου (median) του κόστους των αποδεκτών οικονομικών προσφορών. Στην περίπτωση 

αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής 

Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες 

τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την αξιολόγηση 

από την αρμόδιας Υπηρεσία της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως 

υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Χρονική διάρκεια – προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, αρχομένης από την υπογραφή της.  

Οι αναλογιστικές μελέτες οφείλουν να ολοκληρώνονται από τον Ανάδοχο σταδιακά, σε διάστημα 

εξήντα (60) ημερών με προαπαιτούμενο την λήψη όλων των αναγκαίων ανά αναλογιστικό έργο 

στοιχείων που θα προσκομισθούν σε αυτόν από τον ΕΛ.Γ.Α.  
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Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α τα αποτελέσματα και 

τις εισηγήσεις του που θα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του για κάθε αναλογιστική μελέτη. 

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο θα 

πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί στον ΕΛ.Γ.Α πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, εφόσον κατά την κρίση του, συντρέχουν 

ειδικοί λόγοι που   δικαιολογούν την παράταση αυτή.  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 

λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 

υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 13ο : Κατακύρωση - Εγγυήσεις - Σύμβαση  

13.1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

13.2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και 

ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον ανάδοχο.  

13.3. Στον Ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 

13.4. Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α., η 

σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος 

μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει στα 

γραφεία του ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο ανάδοχος να προσέλθει, ο ΕΛ.Γ.Α. 

μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, ο ΕΛ.Γ.Α. 

μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά 

διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η 

απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση 

κάθε ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.  
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13.5.Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του έργου και τουλάχιστον τα εξής:  

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

• Τα συμβαλλόμενα μέρη  

• Τις υπηρεσίες που θα προσφέρει  

• Την τιμή  

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο υλοποίησης του έργου 

• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις  

• Τις προβλεπόμενες κυρώσεις  

• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών  

• Το συμβατικό τίμημα, τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, η 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο ανάδοχος αποκτά δικαιώματα από την 

υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  

13.6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

13.7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό  σε κάθε 

στάδιο της διαδικασίας.  

13.8. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  

13.9. Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο 

ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας 

καθορίζεται ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο 

Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

13.10. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας πρόσκλησης.  

13.11. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, της υπογραφής 

της σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην 

Τράπεζα.  
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13.12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

13.13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της σύμβασης δικαιούται 

ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται στον ανάδοχο να τον 

κηρύξει έκπτωτο. Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το ποσό 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.  

13.14. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη 

διαδικαστική ενέργεια.  

13.15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 135 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α/2016)  

ΑΡΘΡΟ 14ο : Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, 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. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται κατά τη διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 4412/2016 σε οποιοδήποτε στάδιο, να ματαιώσει, τον παρόντα Διαγωνισμό, χωρίς εκ 

τούτου να προκύπτει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης των προσφερόντων ή του αναδόχου 

εξ αυτού του λόγου. 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 

τους. 

ΑΡΘΡΟ 16ο  : Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 17ο : Τρόπος πληρωμής  

17.1.  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε τρεις (3) 

μήνες, σε ισόποσες πληρωμές σε ευρώ, ύστερα από εντολές του ΕΛ.Γ.Α., εντός του πρώτου 

δεκαημέρου του επόμενου μήνα, μετά από σχετική βεβαίωση καλής εκτέλεσης της σύμβασης από 

την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  και ύστερα από την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

Η τελευταία τρίμηνη πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση και οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή του συνόλου του έργου της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 
17.2. Κρατήσεις  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με κράτηση 

0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

8% για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 

167/Α/2013). 
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ΑΡΘΡΟ 18ο:Παρακολούθηση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

18.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η παραλαβή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων θα διενεργηθεί από Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής που 

θα συγκροτήσει η Αναθέτουσα Αρχή, και η οποία θα εισηγείται στην αρμόδια Υπηρεσία για όλα 

τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

18.2. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την ανωτέρω 

Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής που συγκροτείται με σχετική απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί 

και ο ανάδοχος. 

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν 

τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 

του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν 
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την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 

αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις 

υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της υπηρεσίας. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου με υπαιτιότητα του ανάδοχου, ο ΕΛ.Γ.Α κατόπιν 

αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής, θα δύναται να 

επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ΄ αυτήν 

εφόσον δεν υλοποίησε το έργο μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του 

δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Η επιβολή Ποινικών 

Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου αναδόχου δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας και για 

τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο ανάδοχος. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο την παροχή εξηγήσεων κατά τα 

άρθρα 203 και 74 του Ν.4412/2016, κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του αναδόχου από τις προμήθειες του 

Δημόσιου Τομέα.  

ΑΡΘΡΟ 20ο: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, των 

οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοιά τους, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας πρόσκλησης υπερισχύει ο Ν. 4412/2016. 

Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που διατάξεις της πρόσκλησης είναι αντίθετες με τον Ν. 

4412/2016. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση 

ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ3Α946ΨΧΞ5-8ΔΓ





[21] 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο : Δικαστική Επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που 

συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την 

άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 22ο : Λοιποί όροι  

22.1. Υποχρεώσεις ΕΛ.Γ.Α.  

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων και 

Τμημάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην τήρηση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό 

υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 

 

22.2. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

22.2.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.  

22.2.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 

Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική 

λήψη αποφάσεων με φυσική παρουσία.  

22.2.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 

Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 

Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

22.2.4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας 

κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των 

εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο 
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Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και 

προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, 

κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μόνο μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες 

πριν από την αντικατάσταση.  

22.2.5. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τους 

αποχωρήσαντες συνεργάτες, με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων, μετά από έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

22.2.6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

22.2.7. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού 

και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αμοιβής του την οποία μπορεί με έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής.   

22.2.8. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για 

κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας 

και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.  

22.2.9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

22.2.11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 

υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή 

στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  

22.2.12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. 

Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον 

στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.                                                                                                                  

22.2.13. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
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ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  

22.2.14. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί 

να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα 

μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται 

να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 

εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης 

της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από 

μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει 

υπέρ της Αναθέτουσας Αρχή και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη 

Σύμβαση.  

22.2.15. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει 

από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα 

πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την 

εκτέλεση του Αντικειμένου της παρούσας), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

22.2.16. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας 

και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με την εξαίρεση της απλής αναφοράς 

στο πελατολόγιό του.  

22.2.17. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρμόδιο κρατικό φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η 

αρμόδια Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού 

της αιτήματος.  

22.2.18. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων 

του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστιθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 

οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς 

και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.  
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22.2.19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι 

τυχόν εγκεκριμένοι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική 

Νομοθεσία. 

 

22.3. Εχεμύθεια - Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει 

την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, 

οποιαδήποτε έγγραφο ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να 

μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη έγκριση του ΕΛ.Γ.Α.  

Ειδικότερα:  

●    Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν στην αντίληψη 

του Αναδόχου κατά την υλοποίηση του Έργου αυτού θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν 

επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική 

κάθε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση του παρόντος Έργου 

και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο Ανάδοχος επιβάλλει την 

υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους 

με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. 

●  Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους 

ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι 

αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και 

εχεμύθειας.  

●   Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα 

περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του 

παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση 

του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά 

σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

●  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 

πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που 

ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, 

χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον ΕΛ.Γ.Α. για τα μέτρα που 

παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 

●   Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας,     

     στο   απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς     

     παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 
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●   Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον 

      Ανάδοχο, ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής   

      ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες,  

      θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να  

      προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο   

      σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

22.4. Πνευματικά δικαιώματα 

 Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 

με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που 

μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 

Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 

διαχείρισή τους. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον η 

αποκλειστική δικαιούχος επί του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 

αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία 

φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και 

τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια 

της υπογραφής της σύμβασης.  

22.5. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον 

ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του ΕΛ.Γ.Α.  

22.6. Ανωτέρα βία  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
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22.7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τoυς όρους της 

πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία δεν 

αποδέχεται.  

22.8. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως ισχύουν. 
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Ανήκει στην πρόσκληση 315/2023  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ Οικονομικούς Φορείς:  

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οικονομικών Φορέων που δε θα καλύπτουν τις παρακάτω Τεχνικές προδιαγραφές 
της Αναθέτουσας Αρχής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Αντικείμενο  

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών 

συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης Αναλογιστικών Μελετών για τη βιωσιμότητα του 

Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος του ΕΛ.Γ.Α, χρονικής διάρκειας της σύμβασης ενός (1) έτους 

(12 μηνών), αρχομένης από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ 

Συνοπτική παρουσίαση του  Συστήματος Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής 

Δραστηριότητας και του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών  Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α) 

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Δημόσιο και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑΑΤ), σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 1790/88 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/17-6-

1988), όπως  ισχύουν  σήμερα. Το αντικείμενο εργασιών του συνίσταται κυρίως στις εκτιμήσεις 

των εκτεταμένων ζημιών από φυσικά αίτια (παγετός, χαλάζι, ανεμοθύελλα, πλημμύρες, κλπ) στη 

φυτική παραγωγή και ασθένειες-παθήσεις στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται 

ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στις εκτιμήσεις ζημιών φυτικής παραγωγής, φυτικού, 

ζωικού και πάγιου κεφαλαίου από θεομηνίες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και ο έλεγχος 

της πορείας αποκατάστασης των ζημιών στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων χορήγησης 

κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για τις οποίες εγκρίνονται σχετικά προγράμματα από την Ε.Ε. 

Επίσης η Ενεργητική Προστασία αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία προστασίας της αγροτικής 

δραστηριότητας και ασκείται από τον ΕΛ.Γ.Α. δυνάμει του Ν. 2342/1995 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/6-10-1995) 

 

Με το Ν. 3877/2010 (Φ.Ε.Κ 160/Α/20-9-2010), επεκτάθηκε το ασφαλιστικό αντικείμενο του 

ΕΛ.Γ.Α., ενώ παράλληλα εξακολουθούν να ασκούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. οι αρμοδιότητες που 

ανήκαν στη Δ/νση Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων μέχρι και τη σύσταση της νέας Δ/νσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων 

στον Αγροτικό Τομέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.  

 

Επιπλέον σημειώνουμε ότι με το νέο Ν. 3877/2010  τέθηκε σε εφαρμογή νέο σύστημα καταβολής 

της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. που συνεπάγεται την ενασχόληση του 

Οργανισμού από 1-1-2011 με την είσπραξή  της από τους παραγωγούς, η οποία αποτελεί 
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προϋπόθεση ένταξής τους στην ασφαλιστική διαδικασία. Ο προσδιορισμός της υποχρεωτικής 

ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς σε χρηματικό ποσό, που αναλογεί σε κάθε ασφαλισμένο 

παραγωγό, ορίζεται στα άρθρα 7-11 του Ν. 3877/2010  και γίνεται με την υποβολή της Ενιαίας 

Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής. Η Δήλωση αυτή κάθε έτος υποβάλλεται μαζί με την  Ενιαία 

Αίτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα 

πλαίσια των Κανονισμών (ΕΚ) 73/2009 και 1405/2006 του Συμβουλίου (Δήλωση ΟΣΔΕ). Η 

διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του Ν. 

3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010), καθώς και οι τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 

υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 

Ενημερότητα, περιγράφεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 1239/Β/22-5-2013) 

των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως ισχύει. Το νέο αυτό 

αντικείμενο είναι πρωταρχικής σημασίας δεδομένου ότι από την επιτυχή αντιμετώπισή του  

εξαρτάται η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων ώστε να λειτουργήσει το σύστημα προστασίας 

και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από υποχρεωτικότητα 

και καθολικότητα στην ασφάλιση για τους υποχρεωτικούς κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 

5 του Ν.3877/2010 και περιλαμβάνονται στους σχετικούς κανονισμούς ασφάλισης, ενώ μπορεί 

να υπάρξει και προαιρετική ασφάλιση για κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς 

από την υποχρεωτική ασφάλιση.  

 

Οι κυριότεροι νόμοι που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων και σχετικοί κανονισμοί ασφάλισης είναι οι παρακάτω: 

1. Ν. 1790/88 (Φ.Ε.Κ. 134/Α/17-6-1988) 

2. Ν. 2945/01 (Φ.Ε.Κ. 223/Α/8-10-2001) 

3. Ν. 3877/10 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/20-9-2010) 

4. Ν. 2342/95 (Φ.Ε.Κ. 208/Α/6-10-1995) 

5. Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής (Φ.Ε.Κ. 1668/Β/27-7-2011), όπως ισχύει, 

6. Κανονισμός Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου (Φ.Ε.Κ. 1669/Β/27-7-2011), όπως ισχύει, 

7. Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (Φ.Ε.Κ. 4562/Β/30-12-2016) 

Ως γνωστό ο νόμος 3877/2010 περιγράφει ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας και 

ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας. Στα είδη της ασφάλισης που προσδιορίζονται στον 

νόμο, ο ΕΛ.Γ.Α δραστηριοποιείται κατ’ εξοχήν στην υποχρεωτική ασφάλιση που αποτελεί και το 

κύριο αντικείμενό του, ενώ δεν έχουν ενεργοποιηθεί τόσο η πρόσθετη ασφάλιση όσο και η 

προαιρετική.  

Στα πλαίσια του υφιστάμενου συστήματος καλύπτονται οι άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή 

και το ζωικό κεφάλαιο, που είναι μεγαλύτερες από ένα ελάχιστο ποσοστό ζημιάς. Για τις καλύψεις 

αυτές ο ασφαλισμένος πληρώνει ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α, το ύψος της οποίας 
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υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της ασφαλιζόμενης αξίας κάθε καλλιέργειας ή 

εκτροφής, με τους παρακάτω συντελεστές, ως εξής:  

 

α) τέσσερα τοις εκατό (4%) για τη φυτική παραγωγή και προκειμένου για την ελιά με συντελεστή 

ενάμιση τοις εκατό (1,5%) και για τη φιστικιά με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) 

 

 β) μισό τοις εκατό (0,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που παράγεται 

στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στους 

σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. 

 

 γ) ενάμιση τοις εκατό (1,5%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας της φυτικής παραγωγής που 

παράγεται στο σύνολο της και αποκλειστικά σε «υψηλή κάλυψη», όπως αυτό ορίζεται στους 

σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. 

 

 δ) μηδέν εβδομήντα πέντε τοις εκατό (0,75%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας του ζωικού 

κεφαλαίου. 

 

Από την σχετική εμπειρία που αποκτήθηκε στα δώδεκα (12) χρόνια εφαρμογής της Δήλωσης 

Καλλιέργειας - Εκτροφής, αλλά και από τα στατιστικά στοιχεία που αναλύθηκαν και «διαφώτισαν» 

πλευρές του συστήματος, πράγμα που μέχρι το έτος 2011 ήταν αδύνατο να εκτιμηθούν (αδυναμία 

κατάρτισης του συντελεστή ανταποδοτικότητας), προέκυψαν τα εξής: 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, υπάρχουν καλλιέργειες και είδη ζώων, που η ασφαλιστική τους 

κάλυψη συνεπάγεται σημαντικά μεγαλύτερο και δυσανάλογο προς τις εισφορές κόστος για τον 

ΕΛ.Γ.Α. Έτσι η ανταποδοτικότητα (δείκτης ζημιών) παρουσιάζει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις από 

καλλιέργεια σε καλλιέργεια, από περιοχή σε περιοχή και από είδος σε είδος ζώου, με αποτέλεσμα 

το σύστημα εισφορών να είναι «άνισο» και να δημιουργείται η ανάγκη διερεύνησης της 

διαφοροποίησης της εισφοράς, κατά τρόπο όμως που να συνδυάζει κατάλληλα, 

ανταποδοτικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτό προβλέπεται τρόπον τινά και στο άρθρο 6 του 

Ν. 3877/2010, όπου αναφέρεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ΕΛ.Γ.Α με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και με έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να 

αυξήσει ή να μειώσει το ποσοστό απαλλαγής ή να ορίσει εισφορά μικρότερη ή μεγαλύτερη από 

την προβλεπόμενη. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Β. Αντικείμενο – Σκοπός του αναλογιστικού έργου (Ενδεικτικά) 
 
Β.1. Βασικά Ενδεικτικά καθήκοντα συμβούλου 

1. Εκπόνηση βασικής αναλογιστικής μελέτης βιωσιμότητας του συστήματος με τον 

υφιστάμενο ενιαίο συντελεστή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστικοποίηση 

(στο τέλος του έτους 2022) των στοιχείων του έτους 2021.  

2. Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα καταστατικών αναλογιστικών διατάξεων. 

3. Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα μηχανογράφησης. 

4. Παρουσία και παρουσίαση στο Δ.Σ., όποτε ζητηθεί. 

5. Έκφραση γνώμης για την πολιτική ανάληψης κινδύνων. 

Β.2. Για τη Φυτική Παραγωγή 
1. Μελέτη ανάλυσης βιωσιμότητας του συστήματος με τους υφιστάμενους  

συντελεστές εισφοράς. 

2. Μελέτη ανάλυσης βιωσιμότητας του συστήματος με διαφοροποίηση των 

υφιστάμενων συντελεστών εισφοράς ανά: 

• Καλλιέργεια 

• Περιφερειακή Ενότητα και Καλλιέργεια 

3. Μελέτη ανάλυσης βιωσιμότητας του συστήματος με συντελεστή εισφοράς 

που θα κυμαίνεται εντός καθορισμένου εύρους τιμών (π.χ. από 2% έως 6%) ανά: 

• Καλλιέργεια 

• Περιφερειακή Ενότητα και Καλλιέργεια 

4. Μελέτη επαναπροσδιορισμού του συντελεστή ασφαλιστικής αξίας ± 20% 

λόγω αλληλεπίδρασης των μεγεθών Ασφαλιζόμενη Αξία– Εισφορά – Αποζημίωση.  

5. Μελέτη ανάλυσης βιωσιμότητας του συστήματος με αύξηση ποσοστού 

απαλλαγών ανά:  

• Καλλιέργεια (π.χ. καλλιέργεια ειδών εκτός ζώνης) 

• ανά Ζημιογόνο αίτιο, Περιφερειακή Ενότητα και Καλλιέργεια (π.χ. χαλάζι σε 

περιοχές με εναέρια προστασία) 

• ανά συχνότητα φαινομένου  

6. Μελέτη ανάλυσης βιωσιμότητας του συστήματος με αύξηση ποσοστού 

απαλλαγών σε συνδυασμό με μείωση εισφορών ανά:            

• Καλλιέργεια 

• ανά Ζημιογόνο αίτιο και Καλλιέργεια 

7. Συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων μελετών. 

8. Επικαιροποίηση των αναλογιστικών μελετών σε περίπτωση που χρειαστεί, 

κατά την διάρκεια της σύμβασης (π.χ. σε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος 
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νομοθετικού πλαισίου, μεταβολής οικονομικών όρων, συμπερίληψη στοιχείων για 

το ζημιογόνο έτος 2022, κ.λπ.). 

Β.3.  Για το Ζωικό Κεφάλαιο  
1. Μελέτη ανάλυσης συντελεστή ανταποδοτικότητας του συστήματος με διαφορετικό συντελεστή 

για τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα.  

2. Μελέτη ανάλυσης συντελεστή ανταποδοτικότητας του συστήματος με συντελεστή που θα 

διαφοροποιείται, ανά ζημιογόνο αίτιο και είδος.  

3. Μελέτη για καθορισμό συντελεστή ασφάλισης που θα διαφοροποιείται ανά ζημιογόνο αίτιο και 

είδος για  πτηνά και χοίρους.  

Οι προαναφερόμενες Μελέτες ανταποδοτικότητας θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση ι) του 

ενιαίου ταμείου εισφορών ιι) δύο διαφορετικών λογαριασμών εσόδων ασφαλιστικής εισφοράς, 

έναν για τη φυτική παραγωγή και έναν για το Ζωικό Κεφάλαιο. 

 

Γ.  Σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων του έργου 
 
Γ.1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης – ανάλυση απαιτήσεων 

Για την εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα τα οποία 

και θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς αυτών:  

1. Τα ευρύτερα ισχύοντα στην γεωργοασφαλιστική νομοθεσία. 

2. Οι καταστατικές διατάξεις των Κανονισμών Ασφάλισης Φυτικής  

Παραγωγής και Ζωικού Τομέα όπως αυτές είναι σε ισχύ σήμερα.  

3. Οι παραδοχές που απαιτούνται. 

Γ.2  Τεχνικές βάσεις της μελέτης 

1. Στοιχεία και Πηγές αυτών 

2. Ορισμοί, Τεχνικές προδιαγραφές, Τεχνικές απαιτήσεις, Παραδοχές, 

Μεθοδολογία 

3. Υπολογισμοί 

Γ.3  Ευρήματα και προτάσεις  

Απαιτούμενες εισφορές και Πίνακες εισφορών 

 

Γ.4  Σχολιασμός  

Να παρατεθούν συμπεράσματα και προτάσεις που θα έχουν ως στόχο τη σύνοψη των 

παραδοχών και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων την ποιοτική τους ανάλυση ως και την επίλυση 

ενδεχόμενων προβλημάτων που θα ανακύψουν από την παράθεση των σχετικών αναλογιστικών 

αποτελεσμάτων.  

Οι αναλογιστικές μελέτες πρέπει να εκπονηθούν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία κατά την 

ημερομηνία έναρξης εκπόνησής τους, ενώ θα λαμβάνονται επιπροσθέτως υπ’ όψιν οι τυχόν 

νομοθετικές και κανονιστικές μεταβολές κατά το χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.  
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 Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η επεξεργασία των δεδομένων των ωφελουμένων είναι απόρρητη και πραγματοποιείται 

αποκλειστικά και μόνον από πρόσωπα που εποπτεύονται επιστημονικά και ελέγχονται από τον 

ΕΛ.Γ.Α. (Υπεύθυνοι Επεξεργασίας), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας (Ν. 

4624-2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΜΕΤΡΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016-679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 και άλλες διατάξεις) και του Γενικού Κανονισμού 

για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). 

 

Η Πολιτική προστασίας και διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων θα αναλυθεί από τους 

υποψηφίους αναδόχους στο πλαίσιο της μεθοδολογικής τους προσέγγισης. 

 

Οι εργαζόμενοι/νες που συμμετέχουν στην παροχή των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να διαθέτουν τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, καθώς επίσης να παρέχεται 

επαρκής εγγύηση σε ότι αφορά τις επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και την προσωπική 

ακεραιότητα που απαιτείται για ανάλογη εργασία. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλoυν να λάβουν υπόψη τους και να προτείνουν τα κατάλληλα 

αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους 

από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή 

πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα πρέπει να εξασφαλίζουν 

επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση 

των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας (πολιτική ασφαλείας). 

 

Η στατιστική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται με τρόπο ώστε να 

διαφυλάσσεται απολύτως η ανωνυμία των προσώπων και να μην είναι δυνατή η αναγνώρισή 

τους. Τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται παρά 

μόνον σε μορφή στατιστικών πινάκων-αναλύσεων, η οποία διασφαλίζει την ανωνυμία των 

προσώπων, ώστε αυτά να μην αναγνωρίζονται σε καμία περίπτωση. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να προσκομίσουν στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει και θα 

επιβεβαιώνεται η επίγνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και η συμμόρφωσή τους με αυτές. 

 

Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να επιβεβαιώνουν ότι τηρούν όλες τις κατά 

περίπτωση απαιτούμενες εκ του Κανονισμού υποχρεώσεις (π.χ. έλεγχος βάσεων νομιμότητας 

και αρχών επεξεργασίας, διαδικασίες ικανοποίησης δικαιωμάτων, διαδικασίες ενημέρωσης/ 
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λήψης συγκατάθεσης αν απαιτείται, τήρηση αρχείων επεξεργασίας/ ορισμός υπευθύνου 

προστασίας δεδομένων) και ότι έχουν προβεί στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες. 

 

Θα πρέπει επίσης να παρέχουν διαβεβαίωση για τη λήψη των αναγκαίων και κατάλληλων 

τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της επεξεργασίας και 

το επίπεδο των κινδύνων, που εγγυάται την ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και εμπιστευτικότητα των 

προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Ε. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο Οργανωτικό Σχήμα και επαρκή 

στελέχωση, για την παροχή των Υπηρεσιών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα στελέχη της 

Υπηρεσίας θα συνεργάζονται με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου με στόχο την ενεργό 

συμμετοχή και έναρξή τους στην εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή 

και έγκαιρη στελέχωση της Ομάδας Έργου, με σκοπό την άρτια παροχή όλων των υπηρεσιών 

του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του.  

Επιπλέον, μέσω του συντονιστή έργου, αναλαμβάνει την επικοινωνία, την έγκαιρη ενημέρωση 

της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής τον προγραμματισμό ενεργειών για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο τυχόν αποκλίσεων ως προς το χρονοδιάγραμμα και τα 

παραδοτέα, τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων και γενικότερα τη διασφάλιση ποιότητας 

και τη διαχείριση κινδύνων του έργου. 

Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου, θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και σε επαρκή αριθμό, 

τουλάχιστον οι ακόλουθοι ρόλοι / ειδικότητες :  

1. Συντονιστής Έργου / (Διοικητικός Υπεύθυνος) Υπεύθυνος για το έργο από την πλευρά του 

Αναδόχου. Τα καθήκοντα του Συντονιστή Έργου περιλαμβάνουν την οργάνωση, καθοδήγηση και 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και τον προγραμματισμό των πόρων της Ομάδας Έργου, και τη 

διοίκηση της ποιότητας του Έργου. Ο Συντονιστής Έργου θα είναι σε στενή συνεργασία με τους 

αρμόδιους της Επιτροπής από πλευράς της Υπηρεσίας. Τα απαιτούμενα προσόντα του 

Συντονιστή Έργου είναι Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοικητικής 

Επιστήμης ή Επιχειρησιακής Έρευνας ή Οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Οικονομική Επιστήμη με 

κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, με 15ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στη 

διοίκηση ανάλογων έργων με το αντικείμενο της παρούσας (εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε 

θέσεις ευθύνης). 

2. Υπεύθυνος έργου για την καθοδήγηση, τον προγραμματισμό και την εκπόνηση των 

αναλογιστικών μελετών και για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Ο Τεχνικός 

Υπεύθυνος Έργου είναι σε διαρκή στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Έργου και συνεργάζεται 
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στενά με την Υπηρεσία. Ο Υπεύθυνος Έργου απαιτείται να είναι κάτοχος πτυχίου 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  Αδειούχος Αναλογιστής και τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική 

εμπειρία σε ανάλογα με το αντικείμενο της παρούσας έργα.  

3. Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου για την καθοδήγηση, τον προγραμματισμό και την 

εκπόνηση των αναλογιστικών μελετών και για τον έλεγχο της ποιότητας των παραδοτέων. Ο 

Τεχνικός Υπεύθυνος Έργου είναι σε διαρκή στενή συνεργασία με τον Συντονιστή Έργου και 

συνεργάζεται στενά με την Υπηρεσία. Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου απαιτείται να είναι 

κάτοχος πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  Αδειούχος Αναλογιστής και τουλάχιστον 10ετή 

επαγγελματική εμπειρία σε ανάλογα με το αντικείμενο της παρούσας έργα.  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η ομάδα Έργου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες 

του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος με τη σειρά του θα παρέχει στον ανάδοχο το σχετικό υλικό και όλα τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. 

 

 Αντικατάσταση των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του 

Αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 

Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην 

προσφορά. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 

εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή 

να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον 

στελέχη (πέραν αυτών που αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται μόνο με στελέχη 

ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση της 

έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του 

έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με 

οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία 

υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΛ.Γ.Α.) απέναντί τους. 

 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

  Οι αναλογιστικές μελέτες οφείλουν να ολοκληρώνονται από τον Ανάδοχο σταδιακά, σε διάστημα 

εξήντα (60) ημερών με προαπαιτούμενο την λήψη όλων των αναγκαίων ανά αναλογιστικό έργο 

στοιχείων που θα προσκομισθούν σε αυτόν από τον ΕΛ.Γ.Α.  
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Ο Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α τα αποτελέσματα και 

τις εισηγήσεις του που θα περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του για κάθε αναλογιστική μελέτη. 
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Aνήκει στην Πρόσκληση 315/2023 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης αναλογιστικών 

Μελετών για τη Βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Συστήματος - ΕΛ.Γ.Α., με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής  

 

Παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης και 
εκπόνησης αναλογιστικών 
Μελετών για τη 
Βιωσιμότητα του 
Γεωργοασφαλιστικού 
Συστήματος - ΕΛ.Γ.Α. 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24% 

 

 

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α 

24% 

 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α 24% 
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Aνήκει στην Πρόσκληση 315/2023 

      
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

                                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 
Τμήμα Προμηθειών  
Λεωφόρος Μεσογείων 45  
Τ.Κ. 11526, Αθήνα 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,  
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,} 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α) …….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β) ……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ) ………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας} 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο 
…….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ............. 
Πρόσκλησή σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε 
να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
Τράπεζά μας 

                                                                   (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Aνήκει στην Πρόσκληση 315/2023 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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) 
 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα: 

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  
Οδό
ς: 

 
Αριθ
: 

 ΤΚ
: 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax): 

 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής 
επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο 
«……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Τ.Κ. ………….. 
με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….: 
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● Τα πιστοποιητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019)  

 
           
 Ημερομηνία:       __________________             
                                                  
              Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών  

 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                 (Υπογραφή-ημερομηνία) 

 
 

(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. 

Α.   αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, 
όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα  Α’ της παρούσας πρόσκλησης. 
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου.  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και 
στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.  
  γ )απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου  

 ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008. 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 . 

 
 

 
Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεοκοπίας. 

 Β3. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 
   Γ.  αναλαμβάνω την υποχρέωση  προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη 
συνδρομής των λόγων   αποκλεισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, 
     1) απόσπασμα ποινικού μητρώου,  2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας,  
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