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ΠΡΟΣ 

1. Ε.Φ.Δ. (ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ 

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ 4.3.1, 4.3.2, 

4.3.3, 4.3.4, 7.3, 7.6, 8.3, 8.4) 

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 

Π.Α.Α. 2014 – 2020 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014 – 2020, ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 7.3, 7.6, 8.3, 8.4) 

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε το υπ’ αριθμ. 8060/20-9-2018 έγγραφο μας με θέμα «Προληπτικός έλεγχος 
σταδίων υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014 -2020, Μονάδα 
Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων και τους ενδιάμεσους Φορείς Εφαρμογής (στους οποίους έχει εκχωρηθεί 
η διαχείρισης και εφαρμογή των υπομέτρων/ Δράσεων 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 7.3, 7.6, 8.3, 8.4)» ως εξής: 

Για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και αστοχιών κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων των 
Μέτρων του Π.Α.Α. 2014 – 2020, σύμφωνα με το θέμα, και προκειμένου να επιβεβαιώνεται η τήρηση ορισμένων 
προϋποθέσεων που μέχρι σήμερα έχουν αναδειχθεί ως βασικά προβλήματα αστοχιών κατά την εκτέλεση των 
έργων  στις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, πραγματοποιείται προληπτικός έλεγχος σταδίων από την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ. ΕΦ.) του Π.Α.Α. 2014 – 2020 ή εναλλακτικά από τον Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.). 

Ο έλεγχος δεν υποκαθιστά την ελεγκτική αρμοδιότητα άλλων δικαιοδοτικών κλάδων. Στην περίπτωση που η 
εξεταζόμενη δημόσια σύμβαση ελέγχεται από άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο ή 
την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η Ε.Υ.ΕΦ. ή ο Ε.Φ.Δ. λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων 
των οργάνων αυτών και δεν απαιτείται να επαναλαμβάνουν τον έλεγχο νομιμότητας που διενεργήθηκε και μέχρι 
την έκταση του ελέγχου αυτού. Ωστόσο πρέπει να γίνεται έλεγχος των στοιχείων που δεν εξετάστηκαν κατά την 
έκδοση των ελεγκτικών αποφάσεων των οργάνων αυτών και ιδίως ως προς τις απαιτήσεις του ειδικού 
νομοθετικού, θεσμικού και διαχειριστικού πλαισίου που διέπει το Π.Α.Α. 2014-2020. 

Ο έλεγχος δεν υποκαθιστά τις ουσιαστικές ή τεχνικές κρίσεις που εξέφεραν τα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής 
στο πλαίσιο της διαδικασίας που ελέγχεται, για τις οποίες ωστόσο γίνεται έλεγχος ότι φέρουν επαρκή αιτιολογία. 
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Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, ανάληψης νομικής δέσμευσης (έγκριση 
σχεδίου σύμβασης), τροποποίησης νομικής δέσμευσης, ολοκλήρωσης δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να 
γίνεται από την Ε.Υ.ΕΦ. ή από τον Ε.Φ.Δ. για όλες τις κατηγορίες πράξεων (με την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
που αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020. Η διαδικασία αυτή 
περιγράφεται: 

• στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) του Π.Α.Α. 2014 -2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
κάθε φορά, στα Κεφάλαια Ι.5 και Ι.6.6.,  

• στην απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (Ε.Υ.Θ.Υ.) με αριθμό πρωτ. 
137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, στο Μέρος Δεύτερο, 
Άρθρα 39 και 40 και  

• στην Απόφαση ένταξης των πράξεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, παρ. 2 περίπτωση III).  

Νομοθετικό Πλαίσιο Εφαρμογής: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 3669/2008 (Α΄116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», 
όπως κάθε φορά ισχύει. 

β. Του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά. 

γ.  Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς 
εκτέλεσή του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την 
ερμηνεία του, όπως κάθε φορά ισχύει. 

2. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας 2014–2020»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

3. Την υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με 

τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 

υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-

2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων»»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

4. Οι Εγκύκλιοι της ΕΑΑΔΗΣΥ υλοποίησης του Νόμου 4412/2016 (Α΄ 147). 

Παρακάτω γίνεται αναφορά των διαδικασιών που απαιτούνται σε κάθε μια από τις φάσεις υλοποίησης των 
Δημοσίων Συμβάσεων που έχουν ενταχθεί στο Π.Α.Α. 2014 - 2020. 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 75365/9-7-2021 (Β’3051) απόφαση, άρθρο 1, όπως ισχύει κάθε φορά, το αίτημα 
υποβάλλεται από τον Δικαιούχο πριν τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, για: 
 

➢ διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 
ανώτερη των 60.000 €, χωρίς Φ.Π.Α.. 

Ο έλεγχος διενεργείται κατά την υποβολή της πρώτης δήλωσης δαπάνης της σύμβασης, για διαδικασίες 
ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν ελέγχθησαν κατά τα προηγούμενα στάδια 
λόγω του προϋπολογισμού τους. Για την περίπτωση υποέργων με πολλές συμβάσεις, οι έλεγχος αυτός, δύναται 
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να περιορίζεται σε δείγμα συμβάσεων, το οποίο επιλέγεται από τη Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. λαμβάνοντας υπόψη, 
τον αριθμό, το είδος και τον προϋπολογισμό των επιμέρους συμβάσεων του υποέργου. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 75365/9-7-2021 (Β’ 3051) απόφαση, 
άρθρο 1), ο έλεγχος διενεργείται: 

i. πριν την υπογραφή της τροποποίησης για συμβάσεις έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη 

αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ,  

ii. κατά την πρώτη δήλωση δαπάνης της τροποποιημένης σύμβασης στις συμβάσεις έργων, προμηθειών 

ή υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 

iii. για διαδικασίες ανάθεσης συμπληρωματικών συμβάσεων, καθώς και για συμβάσεις που 

υπογράφονται δυνάμει ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης, ο έλεγχος διενεργείται πριν την 

έκδοση των αποφάσεων για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, και σε κάθε περίπτωση πριν την 

υπογραφή των συμβατικών κειμένων. 

Ο έλεγχος διενεργείται κατά την αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της πράξης, για δημόσιες συμβάσεις που 
κατά τη φάση ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη ή και έχει 
υπογραφεί η σύμβαση. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Η Ε.Υ.ΕΦ. ή ο Ε.Φ.Δ. διατυπώνει γνώμη, θετική ή αρνητική, επί της διαδικασίας ανάθεσης και του 

σχεδίου σύμβασης ή της σύμβασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών 

από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εικοσαήμερης προθεσμίας 

λογίζεται ότι η Ε.Υ.ΕΦ. ή ο Ε.Φ.Δ. έχει παράσχει θετική γνώμη. 

2. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. ότι το υποβληθέν αίτημα 

δεν συνοδεύεται από το σύνολο των απαραίτητων εγγράφων, η  Ε.Υ.ΕΦ. ή ο Ε.Φ.Δ. ενημερώνει άμεσα 

τον Δικαιούχο μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. για την υποχρέωση υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων 

εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Το χρονικό διάστημα από την ενημέρωση του Δικαιούχου μέχρι 

την αποστολή από αυτόν των συμπληρωματικών στοιχείων δεν προσμετρείται στην προθεσμία των 

είκοσι (20) εργάσιμων ημερών που έχει η Ε.ΥΕΦ. ή ο Ε.Φ.Δ. στη διάθεσή της/του για να εκφράσει 

γνώμη. 

Οι λίστες Ελέγχου των σταδίων υλοποίησης των Δημοσίων Συμβάσεων που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, 
είναι οι αντίστοιχες λίστες από το Εγχειρίδιο διαδικασιών Σ.Δ.Ε. του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 με τις ανάλογες 
προσαρμογές για το Π.Α.Α. 2014 – 2020. Οι λίστες αυτές καθώς και τα σχέδια των εγγράφων του Παραρτήματος 
θα επικαιροποιούνται αντίστοιχα, με οποιαδήποτε αλλαγή της Νομοθεσίας από την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014 – 2020, Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων, χωρίς να απαιτείται 
αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος οδηγού. 
Όλα τα έγγραφα του Παραρτήματος θα αναρτηθούν σε επεξεργάσιμη μορφή (word, excel) και στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» στην παρακάτω διαδρομή: 
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/odigos-eleghon-stadion-dimosion-symvaseon. 
 

1. Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών διακήρυξης 

Η διαδικασία εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών διακήρυξης, εφαρμόζεται ως 
ακολούθως:  

➢ Μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης και πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού 
ενός Υποέργου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α., όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το 
Δικαιούχο προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  

http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/odigos-eleghon-stadion-dimosion-symvaseon
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Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου ο Δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α. ενδεικτικά 
όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί ή έχουν τροποποιηθεί μέχρι την συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 

1. Διαβιβαστικό του Δικαιούχου (υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.). 
2. Τεύχη Δημοπράτησης* (επικαιροποιημένα με βάση τα τελευταία εγκεκριμένα τιμολόγια και θεωρημένα 

από την αρμόδια υπηρεσία π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Δ/νση Δασών, Εφορεία Αρχαιοτήτων κ.α.)  

• Διακήρυξη του διαγωνισμού ή πρόσκληση για κλειστές διαδικασίες   

• Τιμολόγιο δημοπράτησης 

• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (όπου απαιτείται)  

• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (όπου απαιτείται)  

• Τεχνική περιγραφή  

• Τεχνικές Προδιαγραφές (όπου απαιτείται) 

• Προϋπολογισμός δημοπράτησης  

• Τεχνική μελέτη, αδειοδοτήσεις, εγκριτικές αποφάσεις μελετών  

• Χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού υλοποίησης 

• Σχέδια των περιλήψεων συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα σχέδια διαβιβαστικών για τις απαραίτητες 
δημοσιεύσεις  (π.χ. Τύπος, Ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, διαύγεια κ.α.) 

• Σχέδιο του τυποποιημένου εντύπου «προκήρυξη σύμβασης» στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.)  

• Σχέδιο Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)  

• Ειδική αιτιολόγηση της Αναθέτουσας Αρχής στην περίπτωση επιλογής κλειστής διαδικασίας ή 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση  

• Αποδεικτικό δημοσίευσης του εντύπου «προκαταρκτική προκήρυξη» ή περιοδική ενδεικτική 
προκήρυξη στο προφίλ του αγοραστή στο simap. (όπου απαιτείται) 

• Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων/ Συγγραφή υποχρεώσεων 

• Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών με τους αναλυτικούς υπολογισμούς της προεκτιμώμενης αμοιβής 
κατά κατηγορία μελέτης 

• Απαιτούμενες προμετρήσεις σύμφωνα με την πρόσκληση 

• Απαιτούμενα σχέδια σύμφωνα με την πρόσκληση 
3. Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου σε περίπτωση συστήματος μελέτης – κατασκευής 
4. Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υποβάλλονται αντίστοιχα όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά 
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκτέλεση της πράξης από άλλο φορέα σε περίπτωση αδυναμίας 

εκτέλεσης της πράξης από τον δυνητικά δικαιούχο (όπου απαιτείται) 
6. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την τήρηση των ειδικών όρων της απόφασης ένταξης (εφόσον αναφέρονται 

στην απόφαση ένταξης) 

7. Απόφαση αποφαινομένων οργάνων (όπου απαιτείται)  

8. Άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων ή και το είδος της 

Δημόσιας Σύμβασης 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη και τις οδηγίες της ΕΑΑΔΗΣΥ, στη Διακήρυξη και την Περίληψη πρέπει 
να αναφέρεται ο κωδικός ΣΑ 082/1, ο κωδικός έργου 20…ΣΕ0821……….., ο τίτλος έργου, ο αριθμός 
υποέργου, ο τίτλος υποέργου, ο προϋπολογισμός, το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2014 – 2020» και η συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης από το Ε.Γ.ΤΑ.Α.).  

2. Στο Παράρτημα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε ΣΧΕΔΙΟ της Περίληψης Διακήρυξης. 
3. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. εμφανίζονται με την ένδειξη 

ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο «Υποχρέωση Επισύναψης», ενώ τα υπόλοιπα με την ένδειξη ΟΧΙ, 
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υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.. 
4. Το πρωτότυπο διαβιβαστικό υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. προκειμένου 

να πρωτοκολληθεί.  
5. Οι δαπάνες συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν 

εμπίπτουν  στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4412/2016 είναι επιλέξιμες εφόσον η ανάθεσή τους 
γίνεται κατόπιν διαδικασιών που τηρούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τις 
γενικές αρχές για την ανάθεση ενωσιακών συμβάσεων (αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, της ίσης 
μεταχείρισης, της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας), κατόπιν δημόσιας 
πρόσκλησης επιλογής. (υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018, απόφαση, παρ. 2α, άρθρο 36). 

6. Πρέπει να πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

➢ Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται από την Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. απόφαση προς τον 
Δικαιούχο για την προέγκριση διακήρυξης του έργου. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου η Ε.Υ.ΕΦ. 
ή ο Ε.Φ.Δ. δύναται να ζητήσει από το Δικαιούχο ότι συμπληρωματικά ή άλλα στοιχεία απαιτηθούν, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σ.Δ.Ε. του Π.Α.Α. 2014 – 2020. 

2. Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάληψης νομικής δέσμευσης 

(έγκριση σχεδίου σύμβασης) 

Η διαδικασία εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών ανάληψης νομικής 
δέσμευσης (έγκριση σχεδίου σύμβασης), εφαρμόζεται ως ακολούθως:  

➢ Μετά την διενέργεια της δημοπράτησης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α. όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από τον Δικαιούχο προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της ισχύουσας εθνικής και 
κοινοτικής νομοθεσίας.  

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου ο Δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α. ενδεικτικά τα 
παρακάτω δικαιολογητικά. 

1. Διαβιβαστικό του Δικαιούχου (υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.). 
2. Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου (Α.Ο.) έγκρισης των συμβατικών τευχών 
3. Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες - ιστοσελίδα σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας και στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
4. Δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στην Διαύγεια (όπου απαιτείται) 
5. Αποδεικτικά Δημοσίευσης όλων των απαραίτητων εγγράφων στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπου απαιτείται) 
6. Απόφαση Αρμοδίου Οργάνου (Α.Ο.) για τον Ορισμό επιτροπής διαγωνισμού  
7. Πρακτικά επιτροπής διαγωνισμού (γνωμοδοτικού οργάνου) με τα απαραίτητα συνοδευτικά 

παραρτήματά και διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο (αναθέτουσα αρχή) 
8. Έγκριση από το Αρμόδιο Όργανο του αποτελέσματος του διαγωνισμού 
9. Έγγραφο ενημέρωσης της  αναθέτουσας αρχής προς τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα 

του διαγωνισμού 
10. Έγγραφο ενημέρωσης προς τον προσωρινό ανάδοχο για προσκόμιση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών 
11. Πρακτικό του αρμόδιου οργάνου (γνωμοδοτικού οργάνου) μετά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών και διαβίβαση προς το αρμόδιο όργανο (αναθέτουσα αρχή) για την 
κατακύρωση ή ματαίωση της σύμβασης 

12. Απόφαση από το Αρμόδιο Όργανο (αναθέτουσα αρχή) κατακύρωσης ή ματαίωσης της 
σύμβασης 

13. Έγγραφο του αρμοδίου οργάνου (αναθέτουσας αρχής) ενημέρωσης όλων των συμμετεχόντων 
εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες,  για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού (απόφαση 
κατακύρωσης, αντίγραφα όλων των πρακτικών) και τα αντίστοιχα αποδεικτικά παραλαβής 
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14. Έλεγχος νομιμότητας της απόφασης της αναθέτουσα αρχής από το αρμόδιο όργανο (όπου 
απαιτείται) 

15. Έγγραφο προσυμβαστικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή το αρμόδιο καθ’ ύλη 
Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπου απαιτείται) ή /και από ΕΑΑΔΗΣΥ. 

16. Προδικαστικές προσφυγές των συμμετεχόντων και οι αποφάσεις εξέτασης των αρμοδίων 
αρχών 

17. Έντυπο οικονομικής προσφοράς του μειοδότη 
18. Πρόσκληση από την Αναθέτουσα αρχή και Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, 

που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του 
άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

19. Πρακτικό ελέγχου της Υπεύθυνης Δήλωσης από το αρμόδιο όργανο (γνωμοδοτικό όργανο) και 
η διαβίβαση του στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές) 

20. Σχέδιο Σύμβασης (συμβατό με την προκήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και την 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου κ.α.) 

21. Σχέδιο τυποποιημένου εντύπου γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης στην Ε.Ε. (όπου 

απαιτείται) 

22. Ειδική έκθεση Άρθρου 24 σε συνδυασμό με Άρθρο 341 Ν. 4412/2016 (όπου απαιτείται) 

23. Άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων ή και το 

είδος της Δημόσιας Σύμβασης 

24. Δήλωση Δικαιούχου ότι τα τεύχη διακήρυξης που δημοσιεύτηκαν είναι τα ίδια με αυτά για τα 

οποία δόθηκε σύμφωνη γνώμη από την Διαχειριστική Αρχή ή τον Ε.Φ.Δ.. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Στο Παράρτημα που ακολουθεί υπάρχουν ΣΧΕΔΙΑ Δημοσίων Συμβάσεων. 
2. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. εμφανίζονται με την ένδειξη 

ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο «Υποχρέωση Επισύναψης», ενώ τα υπόλοιπα με την ένδειξη ΟΧΙ, 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.. 

3. Το  πρωτότυπο διαβιβαστικό υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. 
προκειμένου να πρωτοκολληθεί.  

➢ Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται από στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. απόφαση προς τον 
Δικαιούχο, έγκρισης σχεδίου σύμβασης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου από την Ε.Υ.ΕΦ. ή τον 
Ε.Φ.Δ. δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο ότι συμπληρωματικά ή άλλα στοιχεία απαιτηθούν σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στο Σ.Δ.Ε. του Π.Α.Α. 2014 – 2020. 

➢ Μετά την υπογραφή του συμφωνητικού αποστέλλεται στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. το συμφωνητικό 
υπογεγραμμένο καθώς και το έγγραφο ορισμού επιβλέποντα. 

3. Διαδικασία εφαρμογής προληπτικού ελέγχου νομιμότητας τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης 
(ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) -  συγκριτικός πίνακας (Σ.Π.)– παράταση εργασιών) 

Η διαδικασία εφαρμογής του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών τροποποίησης νομικής 
δέσμευσης, εφαρμόζεται ως ακολούθως:  

➢ Μετά την ανάληψη της νομικής δέσμευσης από το Δικαιούχο και εφόσον απαιτείται τροποποίηση 
Νομικής Δέσμευσης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
από το Δικαιούχο προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας.  
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Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου ο Δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α., ενδεικτικά 
όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί ή έχουν τροποποιηθεί μέχρι την συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. 

Α. Δικαιολογητικά για την προέγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) / Συγκριτικού Πίνακα 
(Σ.Π.): 

1. Διαβιβαστικό του Δικαιούχου (υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.). 
2. Αιτιολογική έκθεση  
3. Το σώμα (πίνακας) του Α.Π.Ε. ή του Σ.Π.  
4. Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) (εφόσον υπάρχουν νέες 

εργασίες) 
5. Συνοπτικός Πίνακας Εγκεκριμένων Επιμετρήσεων και Προμετρήσεων ανά Τιμολόγιο εργασιών 

(επισυνάπτεται σχέδιο) 
6. Σχέδια Εφαρμογής ή Σκαρίφημα του έργου όπου αποτυπώνονται οι σημαντικότερες  μεταβολές που 

προτείνονται με τον Α.Π.Ε. (εφόσον προβλέπεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α.). 

Β. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση παράτασης εργασιών: 

1. Διαβιβαστικό Δικαιούχου (υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.). 
2. Αίτηση (Αιτιολογική Έκθεση) Αναδόχου, η οποία, πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη της 

τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας 

3. Εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. εμφανίζονται με την ένδειξη 
ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο «Υποχρέωση Επισύναψης», ενώ τα υπόλοιπα με την ένδειξη ΟΧΙ, 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.. 

2. Το  πρωτότυπο διαβιβαστικό υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. προκειμένου 
να πρωτοκολληθεί. 

3. Στο Παράρτημα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε ΣΧΕΔΙΟ Πίνακα Εγκεκριμένων επιμετρήσεων και 
προμετρήσεων 

➢ Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται από την Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. στον Δικαιούχο η 
προέγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου από την 
Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. δύναται να ζητήσει από τον Δικαιούχο ότι συμπληρωματικά ή άλλα στοιχεία 
απαιτηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Σ.Δ.Ε. του Π.Α.Α. 2014 – 2020 

➢ Στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει έγκριση του Α.Π.Ε. ή της Παράτασης από την Προϊσταμένη Αρχή και 
να προσκομιστούν άμεσα στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. οι σχετικές αποφάσεις (Προϊσταμένης Αρχής και 
Τεχνικού Συμβουλίου (εφόσον απαιτείται)) και το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών. 

4. Διαδικασία ολοκλήρωσης πράξης 

Η διαδικασία εφαρμογής της ολοκλήρωσης της πράξης, εφαρμόζεται ως ακολούθως:  

➢ Μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης, υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το Δικαιούχο προκειμένου να 
ελεγχθεί η τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ελέγχου ο Δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Ο.Π.Σ.Α.Α. την Έκθεση 
Ολοκλήρωσης Πράξης συνοδευόμενη με όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν έχουν υποβληθεί ή έχουν 
τροποποιηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ



   

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛ_ΕΛΕΓΧΩΝ Ε.Υ.ΕΦ. Π.Α.Α.2014 -2020_ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 8/57 

1. Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.). 
2. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής  
3. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων (Προσωρινής και Οριστικής) παραλαβής από τις αρμόδιες υπηρεσίες  
4. Τελικός λογαριασμός  
5. Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών 
6. Τελική Επιμέτρηση 
7. Εκτύπωση των βασικών στοιχείων πληρωμών (π.χ. αριθμός εντολής πληρωμής, Τιμολόγιο, ποσό 

πληρωμής, κ.α.) από το Ο.Π.Σ.Α.Α. και αποδεικτικά πληρωμών (Χρηματικό Ένταλμα, Εξοφλητική 
απόδειξη, επιταγή, κ.α.) για τα χρήματα που πληρώθηκαν από ιδίους πόρους του Δικαιούχου. 

8. Στοιχεία για την τεκμηρίωση των ενεργειών συμμόρφωσης μετά από συστάσεις που έχουν γίνει από 
τα ελεγκτικά όργανα (π.χ. Ε.Υ.Δ., Ε.Υ.ΕΦ., Ε.Ε., ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΠΕΛ κ.α.). 

9. Επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού των καθαρών εσόδων (εφόσον 
απαιτείται) 

10. Τεκμηρίωση για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους 
(εφόσον απαιτείται) 

11. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας της πράξης (π.χ. άδεια 
χρήσης νερού, άδεια λειτουργίας, κανονισμός λειτουργίας κ.α.) (εφόσον απαιτείται)  

12. Επικαιροποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση 
των φορέων στους οποίους τηρούνται το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων της πράξης, εφόσον 
η εν λόγω κατάσταση έχει μεταβληθεί από την τελευταία υποβληθείσα κατάσταση στην Ε.Υ.ΕΦ. ή 
τον Ε.Φ.Δ.. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. εμφανίζονται με την ένδειξη 
ΝΑΙ στο αντίστοιχο πεδίο «Υποχρέωση Επισύναψης», ενώ τα υπόλοιπα με την ένδειξη ΟΧΙ, 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ.. 

2. Η έκθεση ολοκλήρωσης υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή στην Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. προκειμένου να 
πρωτοκολληθεί.  

3. Στο Παράρτημα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε ΣΧΕΔΙΟ της Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης και της 
επικαιροποιημένης κατάστασης με τα στοιχεία των φορέων, καθώς και έναν σύντομο οδηγό για την 
εκτύπωση των βασικών στοιχείων πληρωμών από το Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

➢ Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αποστέλλεται από την Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ. η απόφαση ολοκλήρωσης 
της πράξης στο Δικαιούχο. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου η Ε.Υ.ΕΦ. ή ο Ε.Φ.Δ. δύναται να 
ζητήσει από το Δικαιούχο ότι συμπληρωματικά ή άλλα στοιχεία απαιτηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο Σ.Δ.Ε. του Π.Α.Α. 2014 – 2020. 

5. Διαδικασία επιτόπιας επίσκεψης 

Η διαδικασία εφαρμογής της επιτόπιας επίσκεψης της πράξης, εφαρμόζεται ως ακολούθως:  

➢ Στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου της πράξης δύναται να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις 
σύμφωνα με το άρθρο 48 Καν (ΕΕ) 809/2014, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των αναγκαίων 
μέτρων τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και να 
εξακριβωθεί η ορθή υλοποίηση της πράξης.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Στο Παράρτημα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε ΣΧΕΔΙΟ της Έκθεσης Επίσκεψης. 

2. Σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 809/2014, άρθρο 48 παρ. 5.: 
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 «Οι διοικητικοί έλεγχοι για επενδύσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επίσκεψη στον χώρο όπου 

πραγματοποιείται η ενέργεια που λαμβάνει στήριξη ή στον τόπο της επένδυσης, προκειμένου να 

εξακριβωθεί η υλοποίηση της επένδυσης. 

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να μην πραγματοποιήσει τις επισκέψεις αυτές για 
δεόντως δικαιολογημένους λόγους, όπως οι ακόλουθοι: 

•  η ενέργεια περιλαμβάνεται στο δείγμα για επιτόπιο έλεγχο που πρέπει να πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 49 

•  η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι η εν λόγω ενέργεια συνιστά μικρή επένδυση· 

•  η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ο κίνδυνος να μην τηρούνται οι όροι για τη χορήγηση της στήριξης 

ή να μην έχει υλοποιηθεί η επένδυση είναι μικρός. 

Η απόφαση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο και η δικαιολόγησή της καταχωρίζονται» 

 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
 
 

 
 
 
Συνημμένα:  

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που περιλαμβάνει: 

• ΣΧ_1: Σχέδιο Περίληψης Διακήρυξης 

• ΣΧ_2: Σχέδια Δημοσίων Συμβάσεων 

• ΣΧ_3: Σχέδιο Πίνακα Εγκεκριμένων Επιμετρήσεων και Προμετρήσεων 

• ΣΧ_4: Σχέδιο Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης 

• ΣΧ_5: Σχέδιο Έκθεσης Επιτόπιας Επίσκεψης 

• Υποδείγματα απαιτούμενων αποφάσεων: 
o ΣΧ_6: προέγκρισης διακήρυξης,  
o ΣΧ_7: προέγκρισης σχεδίου σύμβασης,  
o ΣΧ_8: προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης,  
o ΣΧ_9: ολοκλήρωσης πράξης 

2. Λίστες ελέγχου σταδίων (χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες λίστες από το Εγχειρίδιο διαδικασιών Σ.Δ.Ε. 

του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με τις ανάλογες προσαρμογές για το Π.Α.Α. 2014 – 2020)  

3. Οδηγός για την εκτύπωση των βασικών στοιχείων πληρωμών από το Ο.Π.Σ.Α.Α. 
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ΣΧ_ 1 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
…………........ 
…………....... 

 

 

 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 
 
 
 
 

ΜΕΤΡΟ .… 
………………………………………………………………………………………………...  

 
             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

της πράξης: 

 «………………………………………………….» 

Ο Δικαιούχος …….., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «………»(CPV:…………..), Κωδικός ΝUTS: ………….., 
με προϋπολογισμό ………….. € (πλέον Φ.Π.Α. 24%), ………………... 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία …….., με προϋπολογισμό ………….. € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ……………., με προϋπολογισμό …… € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το παρόν έργο αφορά …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»  της πύλης  www.promitheus.gov.gr, καθώς  και  
στην  ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (………………….) 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα 
κατηγορίας ………… και ……………. και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό  ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν ………………. στην ……………. για έργα 
κατηγορίας ………….., στην ……….τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ……………... 
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Για φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο 
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται  ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται 
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου …. της διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η …………….., ημέρα ……………….  
και  ώρα  ………..  μ.μ.    και  ως  ημερομηνία  και  ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 
………….., ημέρα ………… και ώρα ………… π.μ., η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα 
υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν. 4412/2016. 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και 
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι ……………... 

Κάθε  προσφέρων  μπορεί να υποβάλει μόνο  μία  προσφορά.  

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.  

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη  από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2  έως  1.4  της  Κοινής  
Υπουργικής  Απόφασης  με  αρ.  117384/26-10-2017  (3821  Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους …………………………. (…………. 
€) και ισχύ μέχρι την ……………….  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ……………. (………) μήνες μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Μέτρο …….. του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 με 
Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. (……………….), συγχρηματοδοτείται από το …………………. και είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με 
ενάριθμο ………….. 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, μέχρι ……………. (….%) της αξίας της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ………. ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

Για τη δημοπράτηση του έργου έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. …………. σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης της Ε.Υ.Δ./ ή 
ΕΦ.Δ. …………. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο ………….. 
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δικαιούχου ……..….  (και διεύθυνση), μέχρι τις 
……….. (ημερομηνία). 

Προκήρυξη της σύμβασης έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.Ε. …………. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με 
συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 201.............. 

(Τα ανωτέρω δύναται να συμπληρωθούν – τροποποιηθούν από τον Δικαιούχο ανάλογα με τους όρους της 
Διακήρυξης και το είδος της Δημόσιας Σύμβασης) 

 
 
 
 

 ……………………, ……../……/202... 
Ο  Δικαιούχος ………. 

 
 
 

………………………………. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

………………. ............. 

……………….. 

ΣΧ_ 2 

 
 

  
 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ  
 

Ποσού    …………….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  ………………… € ( με Φ.Π.Α.) 

Για την εκτέλεση του έργου : «……………………………………………..» προϋπολογισμού μελέτης: …………… Ευρώ, εναρίθμου 
έργου 20…ΣΕ0821…………………- Ο.Π.Σ.Α.Α.: ……………. της Σ.Α. 082/1. 
            
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 2020) με  
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και  από Εθνική Δαπάνη. 

CPV:………………… 
 

Στο ……………………….. σήμερα, την …………………….. του μηνός ……………….. έτους ……….., ημέρα …………………, στα Γραφεία 
του ……………. , (Α.Φ.Μ. ..............: ……………………., Δ.Ο.Υ.:…………… Τηλ.: ……………………… E-mail: ……..……………… ) οι 
κατωτέρω υπογράφοντες: 

α.  ………………………,  ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του …………….. αφενός και 

κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου …………… με αριθμό …………..  περί κατακύρωσης της σύμβασης  

κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ΄ ετέρου, 

β. ……………………….,  κάτοικος …………….., ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα 
«……………………………» με έδρα την …………………….., (οδός ………………….………….αριθμός………., Ταχ. Κωδ.:…………… 
τηλ.:……………….., E-mail:……………………..), με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα).:……………………… της 
Δ.Ο.Υ.:…………………., σύμφωνα με το ………………………… Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Οικονομικού φορέα………….. ή το 
Κοινοπρακτικό έγγραφο με αριθμό ……………. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Κύριος του έργου:  

Φορέας κατασκευής:  

Προϊσταμένη Αρχή:  

Διευθύνουσα Υπηρεσία:  

Ανάδοχος:  

 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ 

 
τα ακόλουθα : 
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(1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. …………………,  ……………… , καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την 
προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:  

1ο. Τις διατάξεις  του Νόμου.............. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την 

ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και μετέπειτα.  

2ο. Τη μελέτη με αριθμ. ……….. και τίτλο «………………………………………………………………» που θεωρήθηκε από 

την Τεχνική Υπηρεσία ………….. μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. 

πρωτ. ……………… εγκριτική της απόφαση. 

3ο. Τη  με αριθμ. πρωτ. …….. απόφαση του αρμοδίου οργάνου ………. για την ένταξη της πράξης με τίτλο: 

………………………. στο Π.Α.Α. 2014-2020. 

4ο. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου  ……………………….. 

5ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………………..του αρμοδίου οργάνου: ....................,  με την οποία 

δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου. 

6ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. ……………  του αρμοδίου οργάνου: ………… έγκρισης της Διακήρυξης και 

των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.  

7ο. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. ………….. του αρμοδίου οργάνου: ……………… με την οποία ορίστηκε ως 

Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης η ……………………, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η ……………..και 

ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η …………………. 

8ο. Το από ….. πρακτικό της  Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το 

οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «………………..» που προσέφερε τεκμαρτό 

ποσοστό έκπτωσης …. %. 

9ο. Τη με αριθμ. πρωτ.  …….. απόφαση του αρμοδίου οργάνου: …………………….. με την οποία εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα: ……………….. ως προσωρινού αναδόχου.  

10ο. Τη με αριθμ. πρωτ. …….. πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. 

11ο. Τα με αριθμ. πρωτ. κατάθεσης ……… δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου. 

12ο. Το από ….. πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

13ο. Τη με αριθμ. πρωτ. …………… απόφαση του αρμοδίου οργάνου: ………………  με την οποία αποφασίσθηκε 

η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού 

και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: ……………………. με τεκμαρτό 

ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς …………..€ χωρίς ΦΠΑ. 

14ο. Τη με αριθμ. ………. πράξη του … κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν 

κωλύεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον οικονομικό φορέα: ………………………….  

15ο. Τη με αριθμ. ……………… πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: ……………. για υποβολή Υ.Δ. περί 

οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο …. της διακήρυξης. 

16ο. Την από ….. ΥΔ του οικονομικού φορέα: ……………… στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 

17ο. Το από …… πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο της ανωτέρω Υ.Δ. 
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18ο. Την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα:………………….. και την  

πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού. 

19ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………… του αρμοδίου οργάνου ....................  με την οποία δόθηκε η 

έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου. 

20ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου. 

21ο. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι …………………. ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 

…..% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

22ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική 

προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία 

κ.α.) 

 

Δαπάνη εργασιών  

ΓΕ και ΟΕ 18%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Απρόβλεπτα  …….%  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Αναθεώρηση τιμών   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

Δαπάνη Φ.Π.Α. (…%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

23ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της 

σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των 

κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. 

24ο. Τον προϋπολογισμό του ………… τρέχοντος έτους …………… όπου στο Κ.Α. ………………….. είναι γραμμένη 

πίστωση ποσού …………………. η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1. 

 
Τα ανωτέρω δύναται να συμπληρωθούν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων  Εταιρεία «…………………………………….»,  καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση 
των εργασιών του έργου «…………………………………………………………….».  
Η παραπάνω Εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών 
σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «……………………………………»  και σύμφωνα με τα ακόλουθα : 

• Τις διατάξεις του Ν. ........................., του Π.Δ. .........................., όπως αυτές τροποποιήθηκαν και 

συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη δημοπράτηση του έργου, καθώς επίσης και τις 

λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. 

• Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν 

σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας 

σύμβασης.  Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες 

εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.  
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• Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω 

πίνακα της παρούσας σύμβασης. 

• Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό ………………………..  

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ  των συμβαλλομένων κ. ……………………………  και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε 
υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω, 

ΔΗΛΩΝΕΙ 
α.  Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο 

του έργου ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ………………………… και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην 
παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. 

β.  Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας 
εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. ....................., 
όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων 
Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. 

γ.  Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. 

δ.  Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από 
την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν 
παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους 
της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και 
παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

ε.  Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, 
περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και 
αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων 
και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών 
χώρων. 

στ.  Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της 
περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων 
προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών 
λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης 
πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. 

ζ.  Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν 
από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση 
με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και 
δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.   

 

(3) Ακολούθως ο  δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε: 

• Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, 

η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές: 

 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
ΠΟΣΟ 

(σε Ευρώ) 

1     

ΣΥΝΟΛΟ  
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Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης. 
Σημειώνεται ότι η γνησιότητα των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε έπειτα από επικοινωνία 
με ……….. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό …% επί του ποσού της αύξησης. 
 
Τα ανωτέρω συμπληρώνονται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (π.χ. με αναφορά σε  εξουσιοδότηση για 
υπογραφή σύμβασης, ασφαλιστική σύμβαση κ.λ.π.). 
(4).Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης 

και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 

…………………. ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.  

(5).Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (……………………………), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.  

(6).Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στην Διακήρυξη. (εφόσον υπάρχουν ποινικές 

ρήτρες) 

(7).Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης 

και το άρθρο ....... του Π. Δ. ....... ή του Νόμου ..... και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ 

για την χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020. 

(8).Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων 

Επενδύσεων της ΣΑ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους 

φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και 

προβλέπεται στην νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά. 

(9).Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και η συμμετοχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.). 

(10).Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 

3861/2010 (ΦΕΚ ‘Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ). 

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε ............. 
γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία .......(.....) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ....... (.....) 
κοινοποιούνται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία  ……………………….., ένα (1) αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» ή στον Ε.Φ.Δ. .................... , ενώ τα 
άλλα .............. (........) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 

Τα ανωτέρω δύναται να συμπληρωθούν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 
………………… ,  ……/……/……….. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος ………….. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
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ΣΧ_ 2 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
……………….. 

……………… 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

«……………………» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

……………….. € (με Φ.Π.Α.) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ 

              [Τόπος ]……:...../......../……. 

Αριθ. πρωτ............................. 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ποσού:      ………………       € (χωρίς Φ.Π.Α.) και  ……………………                 € (με Φ.Π.Α.) 

(Ολογράφως το ποσό) 

Για την εκτέλεση της προμήθειας: «………………..», προϋπολογισμού πράξης:  ……. Ευρώ (με ΦΠΑ), κωδικού έργου ΣΑ  

……………… της ΣΑΕ 082/1. 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. 

 
Οι Κωδικοί CPV του υποέργου είναι:  
……………………. 

Στην …… σήμερα την..........του μηνός …………, έτους ……………., ημέρα ......................., στα γραφεία του ……….., (Α.Φ.Μ. 
……... Δ.Ο.Υ.: …………., Τηλ.: ……….., E-mail: ……….) οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

1. …….., ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμος εκπρόσωπος του ………. αφενός και κατόπιν της Απόφασης 
του αρμοδίου οργάνου ……………………. με αριθμό ……………………………………………….. περί κατακύρωσης της σύμβασης της 
προμήθειας της επικεφαλίδας (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»), και αφ΄ ετέρου 

2.Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία 
………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: 
................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... 
(στο εξής ο «Ανάδοχος»)   

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη μελέτη με αριθμ. …./…… και τίτλο «………………………..» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία ………………… 

μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ. πρωτ. ……………….. εγκριτική της απόφαση και 

επικαιροποιήθηκε με την με αριθμ. Πρωτ.    ……………..          Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών 

Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ. 

2. Τη με Α.Π.: ……….. Απόφασης Ένταξης της Πράξης «………………….» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: ………….. για 

χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου ……, Υπομέτρου ……, Δράση: …..: «……..» του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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3. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο 2……... 

4. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………………………….………..του αρμοδίου οργάνου: ………………….., με την οποία 

δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης. 

5. Την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή 

για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας. 

6. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. ……………………. του αρμοδίου οργάνου: …………………. έγκρισης της Διακήρυξης και 

των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος. 

7. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η 

Εταιρεία «…………………………» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά μέση έκπτωση ……… εκατοστά ……%). 

8. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. ……………. του αρμοδίου οργάνου:  ………………………με την οποία κυρώθηκαν τα 

πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η προμήθεια της επικεφαλίδας, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Εταιρεία «………………………………» και το με αριθμ. Πρωτ. …………….έγγραφο της 

…………..……………… για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης. 

9. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:……………… του αρμοδίου οργάνου: ……………………………, με την οποία δόθηκε η 

έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης της παραπάνω προμήθειας. 

10. Την με αρ. πρωτ. …………………… πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης προς τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

11. Την από ……υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 

3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016. 

12. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 

-η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της και συγκεκριμένα 

• Το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

• Το Παράρτημα ΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

• Το Παράρτημα ΙΙΙ - Συγγραφή Υποχρεώσεων 

• Το Παράρτημα ΙV – Χρονοδιάγραμμα 

• Το Παράρτημα V - Σχέδιο Σύμβασης & Δήλωση Ακεραιότητας 

• Το Παράρτημα VΙ - Προϋπολογισμός & Τιμολόγιο Μελέτης 

• Το Παράρτημα VΙΙ - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

• Το Παράρτημα VIΙI – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

• Το Παράρτημα ΙΧ – Ενημέρωση Φυσικών Προσώπων για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

• Παράρτημα Χ – Βιογραφικό Σημείωμα 

-η προσφορά του Αναδόχου 

13. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:  

α) υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ 
ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος 
συμφωνητικού 
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β) την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ 
ασφαλιστικής επιχείρησης/  ..............., ποσού ........................ ευρώ για την προκαταβολή1 του συμβατικού τιμήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι …………. όπως περιγράφεται ακόλουθα: 

1. …………………….. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην 

απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. 

Άρθρο 2 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνική Δαπάνη. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την Σ.Α.Ε. 082/1. Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. της εν λόγω προμήθειας είναι: ………….και ο κωδικός 
ΣΑΕ ……………. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) (αρ. πρωτ. Απόφασης ………………, αριθ. ενάριθμου έργου ΣΑΕ 
…………….). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «……………….» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. …………………  
του …………………….. και έχει λάβει κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: ……………. 2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από εθνικούς πόρους μέσω του 
ΠΔΕ. 

Άρθρο 3 

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης 

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της Διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε  ……..(…..) μήνες από την 
υπογραφή της. 

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας  

Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή:  

4.1. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’(και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

 

 
1 Συμπληρώνεται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή  
2Συμπληρώνονται τα σχετικά κενά με βάση την Απόφαση Ένταξης της Πράξης.  
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4.2. ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει 
την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης 
και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, 
σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

4.3. ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της Διακήρυξης, με δεδομένο πως η εν θέματι σύμβαση προμηθειών προϊόντων 
εμπίπτει  στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της 
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού……είναι ο …….3 

4.4. ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

Άρθρο 5 

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε ……………, πλέον ΦΠΑ…..% 

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα:  

…………… 

Μετά την λήξη και του υπόλοιπου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και την βεβαιωμένη καλή λειτουργία και 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα συνταχθεί αντίστοιχο πρωτόκολλο και θα επιστραφεί, μετά την 
έγκρισή του, το υπόλοιπο 50% της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το οποίο αποτελεί και εξόφληση του Αναδόχου. 

Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό αφαιρούνται οι προηγούμενες πληρωμές. 

Οι λογαριασμοί θα υποβάλλονται στην υπηρεσία μαζί με τιμολόγιο και αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενημερότητος 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή κατόπιν της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από τις σχετικά προς τούτο Ειδικές Επιτροπές Παραλαβής.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 
4 ν. 4013/2011, όπως ισχύει), 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016, 

 
3 Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016 
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γ) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). 

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 εισοδήματος. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
4% για την προμήθεια υλικών και 8% για τις προσφερόμενες υπηρεσίες επί του καθαρού ποσού. 

Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται 
από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο ανάδοχος 
πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης 
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του θα πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα 
(30) ημέρες.  

Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο 
ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 
4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.4 Σε περίπτωση 
καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει 
μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους.  

Άρθρο 6 

Αναπροσαρμογή τιμής 

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016 καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης5  

Άρθρο 7 

Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -  
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, στον τόπο και με τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 
6.1. και 6.2. της Διακήρυξης. 6  
Συγκεκριμένα η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας/εγκατάστασης ορίζεται σε ………… (….) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. 
Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με το 
άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.   

H παραλαβή των τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και 
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα IX (Σχέδιο Σύμβασης) της παρούσας. Κατά τη 

 
4 Πρβλ αριθμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) του 
Υπουργείου Οικονομικών 
5 Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, όταν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται χρόνος 

παράδοσης των αγαθών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης 

όρος περί αναπροσαρμογής της τιμής, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση αυτή πρέπει 

υποχρεωτικά να καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης ο τύπος, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής 
6 Η αναθέτουσα αρχή  καθορίζει τα σχετικά με το χρόνο παραλαβής, παραπέμποντας στο σχετικό Παράρτημα ή άλλο 

περιγραφικό έγγραφο της σύμβασης 
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διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και 
ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται μακροσκοπικά.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- 
παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 
4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά 
και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση των οικείων 
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των 
αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της 
κατ’ έφεση εξέτασης. 

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός δέκα (10) 
ημερών το πολύ από την ημερομηνία διενέργειας των προβλεπόμενων ελέγχων. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού 
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 
προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την 
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και 
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

Άρθρο 8 

Ειδικοί όροι ναύλωσης –ασφάλισης -ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 6.3.1., 6.3.2. της Διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 210 εως 212 του ν. 4412/2016.7 

Άρθρο 9 

Δείγματα –Δειγματοληψία –Εργαστηριακές εξετάσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της Διακήρυξης δεν προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων .8 

 

Άρθρο 10 

 
7 Συμπληρώνονται από την Α.Α. με βάση το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016 
8 Συμπληρώνεται εφ’ όσον προβλέπεται σχετική κατάθεση δειγμάτων για την παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 214 του ν. 4412/2016 
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Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση 

10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της 
παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην 
απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης. 

10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ’ 
όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 13 
της παρούσας σύμβασης. 

10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 
213 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11 

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

Σύμφωνα με το άρθρο 6.6 της Διακήρυξης προβλέπεται η πλήρης εγγύηση όλου του συστήματος του Φ/Π για χρονικό 

διάστημα διάρκειας τουλάχιστον ……….. (…) μηνών και μέγιστο ……….. (…..) μηνών (πέραν της περιόδου της 

δοκιμαστικής λειτουργίας).9 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται στην 
Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας με 
τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης και σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, 
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6. της 
Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.  

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. της Διακήρυξης το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 

…………….. χιλιάδων ευρώ (…………. €). Η εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται από τον ανάδοχο πριν 

από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και πριν την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης 

καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της παρούσας10. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας καταπίπτουν, αυτοδίκαια ολικά ή 
μερικά υπέρ του αναθέτοντα φορέα αν παρά την έγγραφη ειδική πρόσκληση της υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν 
ανταποκρίνεται στην πλήρη εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Άρθρο 12 

Υπεργολαβία 

12.1.Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 
σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.  

12.2. Ο Ανάδοχος με το από ...... έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. 
της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

 
9 Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο για σύμβαση συγκεκριμένης προμήθειας να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης και εγγυημένη 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. 
10 Άρθρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
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υπεργολάβους της παρούσας  σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από 
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία11. 
Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αντικατάστασης του υπεργολάβου πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη 
νομοθεσία. 

12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης. 

12.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει 
τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή με ευθύνη 
του αναδόχου. 

12.4. Δεν προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας πληρωμής του υπεργολάβου 12 

Άρθρο 13 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που 
προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. 

13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης. 

13.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος 
της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το 
διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί 
τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την 
έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,03 όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 5.2.1 της 
Διακήρυξης. 

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

 
11 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις αντικατάστασής του 
12 Στο σημείο αυτό αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα πληρωμής απευθείας του υπεργολάβου με παραπομπή στο αντίστοιχο άρθρο πληρωμής στο 
οποίο θα πρέπει να καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής 
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Άρθρο 14 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

14.1.Η παρούσα 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 4.5 της Διακήρυξης. 

14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία 
των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 15 

Ανωτέρα Βία 

15.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο 
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  

15.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς 
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό 
οργάνου.  

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. 

Άρθρο 16 

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που 
παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες 
υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση.  

Άρθρο 17 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της. 

Άρθρο 18 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 
1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης. 

18.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών),6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.  

18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος 
και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.  

Άρθρο 19 

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)13  

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

 
13 Αφορά σε φυσικά πρόσωπα 
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προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα 
παρακάτω: 

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην 
Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην 
αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες 
δημόσιες αρχές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή 
της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με 
πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την 
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, 
μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών 
κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και 
επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο 
συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και 
μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους 
χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει 
διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα 
τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει 
δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο 
έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. 

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται 
σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του 
τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής 
είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..). 

 

B. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 
εμπιστευτικότητας,  
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γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου 
επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου 
των δεδομένων,  

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο 
εκτελών την επεξεργασία,  

ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και 
διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης 
προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, 
περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή 
εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  

ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή 
γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

Άρθρο 20 

Λοιποί όροι 

Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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Β.  Δήλωση Ακεραιότητας 

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 

ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ 

αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην 

αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν 

δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε 

ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης 

παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία 

ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, 

άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της 

αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή 

απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε 

ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα 

πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε 

πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, 

ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] 

οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με 

την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη 

πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής 

συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση 

της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού 

αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και 

θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών 

ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ 

των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται 

για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της 

αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν 

να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων 
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των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της 

ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως 

και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων 

προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]  

Ο υπεργολάβος ……………..  έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την 

τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.  

Υπογραφή/Σφραγίδα 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία 

………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: 

................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον 

.......................................... 

………,     /    /202… 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

            Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος  Ο Εκπρόσωπος 

  

  
(Τα ανωτέρω δύναται να συμπληρωθούν – τροποποιηθούν από τον Δικαιούχο ανάλογα με τους όρους της 
Διακήρυξης και το είδος της Δημόσιας Σύμβασης) 
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ΣΧ_ 3 

 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
………………………………….... 
……………………………………... 

 
 
 

              [Τόπος ]……:...../......../……. 
Αριθ. πρωτ............................. 

 

 

 
  ΕΡΓΟ:…………………………………. 

 
   

 
  ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ……………………… 

 
         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «……………….» 

(Συνοδεύει τον …… ΑΠΕ)  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(5)+(6)+(7)+(8) (10)   

1. Χωματουργικά-
καθαιρέσεις       

              

 1           

 2           

 3           

2. Σκυροδέματα            

 8           

 9           

            

...........___../.../202…..     .......___../../202…..  
   

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ     Η ΕΠΙΒΛΕΨΗ     
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ΣΧ_ 4 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

………………… 
………………….. 

      
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    

 
 

                 Αθήνα,        …./…./202…. 
     

               Αριθμός Πρωτ.: ......... 
    

Ταχ. Δ/νση     :  
Ταχ. Κώδικας :  
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο      :  
E- mail             :  

    
            
 
 

Προς: Ε.Υ.ΕΦ. ή Ε.Φ.Δ. 

 

ΘΕΜΑ:  Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης «…………………………» 

Σχετ.: Την με αριθ. πρωτ. ………. Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Π.Α.Α. 2014 -2020 στο Μέτρο ……, Υπομέτρο 

…….. του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 – 2020,  όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

Σας δηλώνουμε ότι η Πράξη «………………………………………..», με κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α.: «…………….» που έχει ενταχθεί στο Μέτρο 

«………………………..» του Προγράμματος Π.Α.Α. 2014 - 2020 ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο, 

οριστικοποιήθηκε το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο και έχει διασφαλιστεί το λειτουργικό αποτέλεσμά της 

σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης ένταξης, όπως κάθε φορά ισχύει.  

Τα στοιχεία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, τα οποία δηλώνουμε ότι θα 

τηρηθούν στο φάκελο της Πράξης για το διάστημα που θα οριστεί στην Απόφαση Ολοκλήρωσης της Πράξης που θα 

εκδοθεί από τη Ε.Υ.ΕΦ. ή τον Ε.Φ.Δ., παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες: 

Περιγραφή Ολοκληρωμένου Φυσικού Αντικειμένου Πράξης και Αποτελέσματα 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, με αναφορά στα βασικά 

τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής και στην τήρηση των οριζόντιων πολιτικών (όπως 

διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, κλπ). 

 

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ με ειδική αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ: αποτύπωση της πραγματοποιηθείσας τιμής του/των  δείκτη/δεικτών της Πράξης, 

όπως αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης, καθώς και των λοιπών δεικτών (αποτελέσματος,  λοιποί 

δείκτες)  εφόσον περιλαμβάνονται στην νομική δέσμευση ή στην Αίτησης Στήριξης (στο Ο.Π.Σ.Α.Α.). 

 

 

4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ, ώστε να διασφαλίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα /η 

αξιοποίηση  της Πράξης.  

 

 

Οικονομικό Αντικείμενο Πράξης  

Η συνολική επιλέξιμη δαπάνη της Πράξης  ανέρχεται σε ……………. ευρώ (συμπεριλαμβανομένης  της επιλέξιμης 

δαπάνης του Φ.Π.Α.), εκ των οποίων το ποσό των …..……. ευρώ έχει εκταμιευτεί από το Π.Α.Α. 2014 – 2020.  

Η μη επιλέξιμη δαπάνη της πράξης η οποία καλύφθηκε από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ του ΥΠΑΤ ή του …………. 

ανέρχεται σε …… ευρώ (διαγράφεται εφόσον δεν απαιτείται) 

Τέλος, η μη επιλέξιμη δαπάνη η οποία καλύφθηκε από πόρους του Δικαιούχου ανέρχεται σε …… ευρώ 

(διαγράφεται εφόσον δεν απαιτείται) 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 – 2020           (α)  

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                    (β)  

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ      (γ)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Π.Α.Α. 2014 – 2020 (α+β+γ)  

 

Στοιχεία Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου Πράξης 

Α/Α 

Υπο-

έργου 

Τίτλος Υποέργου 

Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής 

Αποτίμησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου 

Αποδεικτικό έγγραφο 

πιστοποίησης  

1.   

Φυσικό Αντικείμενο  (1) (3) 

Οικονομικό 

Αντικείμενο  
(2) (4) 

2.   

Φυσικό Αντικείμενο  (1) (3) 

Οικονομικό 

Αντικείμενο  
(2) (4) 

 Φυσικό Αντικείμενο  (1) (3) 
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Στοιχεία Πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικείμενου Πράξης 

Α/Α 

Υπο-

έργου 

Τίτλος Υποέργου 

Ημερομηνία Πιστοποίησης / Διοικητικής 

Αποτίμησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου 

Αποδεικτικό έγγραφο 

πιστοποίησης  

3.  Οικονομικό 

Αντικείμενο  
(2) (4) 

 

(1) Αναγράφεται η ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του υποέργου (π.χ. σύμφωνα με την βεβαίωση περαίωσης εργασιών, 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας κ.α.) 

(2)  Αναγράφεται η ημερομηνία εκταμίευσης της τελευταίας πληρωμής από το λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ στον λογαριασμό του δικαιούχου της 

πληρωμής (π.χ. στον λογαριασμό του αναδόχου, της ΔΕΔΔΗΕ, του αρχαιολόγου κ.λ.π.) 

(3)  Αναγράφεται ο τίτλος, η ημερομηνία και ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχετικού εγγράφου (π.χ. βεβαίωση περαίωσης εργασιών κ.α.) 

(4)  Αναγράφεται το είδος του παραστατικού της τελευταίας πληρωμής (πληρωμή παρτίδας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απόσπασμα κίνησης τραπεζικού 

λογαριασμού, επιταγή, κ.λ.π.). 

 

Συμμόρφωση Δικαιούχου σε συστάσεις ελέγχων / επιτόπιων επισκέψεων/ επαληθεύσεων / επιθεωρήσεων  

ελεγκτικών οργάνων (Ε.Υ.Δ., Ε.Υ.ΕΦ., Ε.Φ.Δ., ΟΠΕΚΕΠΕ, Αρχή Πληρωμής, Ε.Ε., κ.α.)  

Ελεγκτικά Όργανα Συστάσεις Ενέργειες συμμόρφωσης 

   

   

 

Οι Πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2014 - 2020". 

Τα πρωτότυπα Τιμολόγια βρίσκονται στο φάκελο της Πράξης που τηρείται  ……………………..., ενώ τα πρωτότυπα 

παραστατικά πληρωμής έχουν αποσταλεί στο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Για την περαιτέρω τεκμηρίωση των ανωτέρω στοιχείων υποβάλλονται (εφόσον δεν έχουν υποβληθεί):  

(όποια από τα παρακάτω δεν υποβάλλονται θα πρέπει να τα διαγράψετε) 

 

1. Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής  

2. Εγκρίσεις πρωτοκόλλων (Προσωρινής και Οριστικής) παραλαβής από τις αρμόδιες υπηρεσίες  

3. Τελικός λογαριασμός  

4. Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών 

5. Τελική Επιμέτρηση 

6. Εκτύπωση των βασικών στοιχείων πληρωμών (π.χ. αριθμός εντολής πληρωμής, Τιμολόγιο, ποσό πληρωμής, κ.α.) 

από το Ο.Π.Σ.Α.Α. και αποδεικτικά πληρωμών (Χρηματικό Ένταλμα, Εξοφλητική απόδειξη, επιταγή, κ.α.) για τα 

χρήματα που πληρώθηκαν από ιδίους πόρους του Δικαιούχου. 

7. Στοιχεία για την τεκμηρίωση των ενεργειών συμμόρφωσης μετά από συστάσεις που έχουν γίνει από τα ελεγκτικά 

όργανα (π.χ. Ε.Υ.Δ., Ε.Υ.ΕΦ., Ε.Ε., ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΣΠΕΛ κ.α.). 

8. Επικαιροποιημένη χρηματοοικονομική ανάλυση προσδιορισμού των καθαρών εσόδων (εφόσον απαιτείται) 

ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ



 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛ_ΕΛΕΓΧΩΝ Ε.Υ.ΕΦ. Π.Α.Α. 2014 - 2020 _ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ                                    36/57 

9. Τεκμηρίωση για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους (εφόσον 

απαιτείται) 

10. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας της πράξης (π.χ. άδεια χρήσης νερού, 

άδεια λειτουργίας, κανονισμός λειτουργίας κ.α.) (εφόσον απαιτείται)  

11. Επικαιροποιημένη κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων 

στους οποίους τηρούνται το σύνολο των στοιχείων και εγγράφων της πράξης, εφόσον η εν λόγω κατάσταση έχει 

μεταβληθεί από την τελευταία υποβληθείσα κατάσταση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ή τον Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης (Σύμφωνα με το αρχείο που επισυνάπτεται) 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αιτούμαστε τη διενέργεια, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014 - 

2020, όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκδοση της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης. 

 

 

Ο Δικαιούχος 

 

………………………………………… 
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ΣΧ_ 5 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

………………… 
………………….. 

      
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    

 
 

                 Αθήνα,        …./…./202…. 
             
    

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:   

ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α.:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 

 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΕΠΙΤΟΠΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ: 

 

 
 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 

ΜΕΤΡΟ/ ΥΠΟΜΕΤΡΟ/ 
ΔΡΑΣΗ: 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΑΞΗΣ  

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 

2. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
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(που έχουν επιλεγεί για επιτόπια επίσκεψη) 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1   

2   

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  
 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ, βάσει των εγκεκριμένων ποσοτήτων του 
τελευταίου αιτήματος πληρωμής που έχει κατατεθεί στην υπηρεσία 

(Συνοπτική περιγραφή της προόδου του φυσικού αντικειμένου) 
 
 
 
 
 
 
 

4. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

 
4.1. Σύνοψη αποτελεσμάτων  

 Κύρια ευρήματα: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Αναλυτική περιγραφή διαπιστώσεων 

4.2.1 Ως προς το φυσικό αντικείμενο: 

1)  Ανά υποέργο: 

α) επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σε συμφωνία με την απόφαση ένταξης και τη νομική 
δέσμευση του υποέργου και σε σχέση το τελευταίο αίτημα πληρωμής. Επισημαίνονται τυχόν αποκλίσεις ή 
προβλήματα. 
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β) επισημαίνονται τροποποιήσεις της νομικής δέσμευσης για τις οποίες δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία 
προέγκρισης ή δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία. 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 Ως προς το οικονομικό αντικείμενο: 

α) Επαληθεύεται η ύπαρξη και η ακρίβεια των πρωτότυπων παραστατικών σύμφωνα με τα αιτήματα πληρωμής που 
έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία και η τήρηση διακριτής λογιστικής μερίδας για την πράξη ή πιθανών άλλων λογιστικών 
στοιχείων που χρησιμοποιεί ο Δικαιούχος για την οικονομική παρακολούθηση της πράξης. 

 

 

 
   
β) Ελέγχεται εάν έχουν παραχθεί καθαρά έσοδα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, τα οποία δεν λήφθηκαν 
υπόψη κατά τον χρόνο έγκρισης της πράξης.  

(Τα καθαρά έσοδα θα μειώσουν την επιλέξιμη δαπάνη της πράξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 61(3) και 
65(8) του Καν.1303/2013, εφόσον η πράξη εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων αυτών) 

 

 

 
 

4.2.3 Ως προς το τελευταίο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του υποέργου:  

(Εξετάζεται εάν η υλοποίηση του υποέργου είναι  εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος) 

 

 

 
 

4.2.4 Ως προς την τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία: 

(Επαληθεύεται η ορθή τήρηση φακέλου με τα προβλεπόμενα στοιχεία, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.) 
 
 
 
 
 

4.2.5 Ως προς την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (για τα υποέργα όπου βρίσκει εφαρμογή): 

(Επαληθεύεται η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και τεκμηριώνεται κατάλληλα (λήψη φωτογραφιών των 
απαιτούμενων πινακίδων που έχουν αναρτηθεί κ.λ.π.)) 
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4.2.6 Ως προς την λειτουργικότητα 

(Επιβεβαιώνεται η λειτουργικότητα της πράξης σύμφωνα πάντα με την πρόοδο υλοποίησής της) 

 

 
 

4.2.7 Ως προς τη συμμόρφωση του Δικαιούχου σε συστάσεις προηγούμενων επιτόπιων επιθεωρήσεων / 
επισκέψεων / επαληθεύσεων / ελέγχων της Ε.Υ.ΕΦ, Ε.Φ.Δ. και άλλων ελεγκτικών οργάνων (Αρχή Πιστοποίησης, 
ΟΠΕΚΕΠΕ, Αρχή Ελέγχου, Ε.Ε. κ.α.)  

(Αναφέρονται τα μέτρα που έλαβε ο Δικαιούχος σε συνέχεια συστάσεων των ελεγκτικών οργάνων και επιβεβαιώνεται 
η συμμόρφωση του Δικαιούχου σε αυτές) 
 
 

 

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

(Καταγράφονται με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, εφόσον προκύπτουν από τις διαπιστώσεις της επιτόπιας επίσκεψης, οι 
διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται, καθώς και η προθεσμία και ο τρόπος διαπίστωσης της συμμόρφωσης του 
δικαιούχου) 
 
 
 
 
 

 

 
 

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 

(Καταγράφεται αναλυτικά η άποψη του Δικαιούχου, Αναθέτουσας Αρχής, Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κ.α.) 
 
 
  

 
 
 
 

Το Στέλεχος της Μονάδας .... 
 
 
 

.............................................. 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ



 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΛ_ΕΛΕΓΧΩΝ Ε.Υ.ΕΦ. Π.Α.Α. 2014 - 2020 _ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ                                    41/57 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος Συμμετεχόντων (Εκπροσώπων Δικαιούχου – Αναδόχου – 
Αναθέτουσας Αρχής – Επιβλέπουσας Αρχής κ.α.) 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Υπηρεσία / Φορέας 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Παράρτημα ΙΙ: Φωτογραφικό Υλικό 
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ΣΧ_6 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

………………………. 
………………… 
………………… 

 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    
 
 
 

..../..... /202… 
             

                  Αριθμός Πρωτ.: .... 

 
 
Ταχ. Δ/νση     : ……… 
Ταχ. Κώδικας: ……….. 
Πληροφορίες :.......... 
Τηλέφωνο      : ........ 

E- mail             : ............ 

    
 

Προς: Δικαιούχος….. 
 
 

 

Θέμα: Προέγκριση διακήρυξης του ……ου υποέργου «……………», της Πράξης με τίτλο «.............................», στο 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» – Μέτρο ......., Υπομέτρο …….., Δράση …….. 

ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α. : ........... 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 

β. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή 

του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 

 

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, , όπως κάθε 
φορά ισχύουν: 

α. (ΕΕ) 1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  

για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  

το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  

και  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και για  

την κατάργηση  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

β. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 
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γ. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 

δ. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

ε. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020).  

3. (προσθήκη Αποφάσεων για σύσταση και λειτουργία των ΕΦ.Δ)……………….…………………………….. 

4. (άλλα απαραίτητα π.δ., Κ.Υ.Α. κ.α. των ΕΦ.Δ.).……………………….. 

5. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–

2020»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»»», όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ. .................... απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο ..........., της δράσης ……….., του Υπομέτρου …….., 

του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014  – 2020, όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

8. Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 

201…ΣΕ0821.............. 

9. Το έγγραφο του Δικαιούχου .................. με αριθμ.  πρωτ. ..................... με το οποίο υποβλήθηκαν όλα τα 

απαραίτητα έγγραφα και ζητείται η προέγκριση δημοπράτησης, προκειμένου να συνεχιστεί η υλοποίηση της 

πράξης και η ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησής της. 

10. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το αριθμ. Πρωτ. ………….. έγγραφο. 

11. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Δικαιούχο …………… με το αριθμ. Πρωτ. ………….. έγγραφο. 

12. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας διακήρυξης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και 

κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τους όρους της απόφασης ένταξης της πράξης, όπως 

τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Διακήρυξης 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

 

για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο 
«…………………..», της Πράξης «……………………………..», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: ...................., συνολικού προϋπολογισμού 
«………………» ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

ή 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  

 

για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρύσσονταν το Υποέργο «…………………..», 
της Πράξης «……………………………..», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α «………..», συνολικού προϋπολογισμού «………………», καθώς 
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από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώνονται τα ακόλουθα: (επιλέγεται κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση 
προσαρμόζεται κατά περίπτωση: ) 

Α. Σε περίπτωση υποβολής από το δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία 

1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθμό πρωτ. …......... έγγραφο   ή  

2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το με 
αριθμό πρωτ. ..................….. έγγραφο ή  

3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από με αριθμό πρωτ. ….. 
έγγραφο. 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρύσσονταν το Υποέργο «…………………..», 

της Πράξης «……………………………..», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α «………..», συνολικού προϋπολογισμού «………………», καθώς 

από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώνονται τα ακόλουθα: (επιλέγεται κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση 

προσαρμόζεται κατά περίπτωση: ) 

Α. Σε περίπτωση υποβολής από το δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία 

1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθμό πρωτ. …......... έγγραφο   ή  

2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθμό 

πρωτ. ..................….. έγγραφο ή  

3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από με αριθμό πρωτ. ….. έγγραφο. 

Ή 

Β. Σε περίπτωση υποβολής από το δικαιούχο φακέλου με πλήρη μεν στοιχεία αλλά με ζητήματα νομιμότητας επ’ αυτών 

1. Μη συμμόρφωση ή ελλιπής συμμόρφωση με τις υποδείξεις της ......................... και μη ενσωμάτωση ή ελλιπής 

ενσωμάτωση των όσων επισημάνθηκαν από την ...................... με το αριθμό πρωτ. ….. έγγραφο       ή 

2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας συμμόρφωσης/ ενσωμάτωσης των υποδείξεων της ................ που 

απεστάλησαν με το αριθμό πρωτ. .....….. έγγραφο ή 

3. Εκπρόθεσμη συμμόρφωση/ ενσωμάτωση των υποδείξεων της ................... που απεστάλησαν με το αριθμό πρωτ. 

.....….. έγγραφο. 

Ή 

Γ. Σε περίπτωση πρόσθετων ευρημάτων ή διαπιστώσεων που προκύπτουν επιπλέον των ερωτημάτων της Λίστας 

Ελέγχου ή αφορούν σε γενικότερες παραμέτρους, περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα που οδηγούν στη διατύπωση 

αρνητικής γνώμης  

1. ……………………………………. 

2. ………………………………….. 

Τα ανωτέρω πρέπει να αποτελέσουν βάση για την ανασύνταξη των τευχών διακήρυξης, προκειμένου να 

επανυποβληθούν προς έγκριση.  

 
Ο  

…………….. 
 
 

                                                                                                       ................................. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

……………..…. 
………………… 
………………… 

ΣΧ_7 

 
 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    
 

                 ......,   ..../..... /202… 
             

                  Αριθμός Πρωτ.: ............ 

Ταχ. Δ/νση     :  
Ταχ. Κώδικας :  
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο      :  
E- mail             :  

    
Προς: Δικαιούχο…. 

 
 

Θέμα: Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης του …….ου υποέργου «………………», της Πράξης με τίτλο «………………», στο Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο ………, Υπομέτρο ……….., Δράση …….. 

ΚΩΔ. Ο.Π.Σ.Α.Α : …….. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
      α. Του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 

      β. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, 
καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε 
φορά ισχύουν. 

  2.   Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως κάθε 
φορά ισχύουν: 

α. (ΕΕ) 1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  

για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  

το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  

και  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και για  

την κατάργηση  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

β. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής   

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

γ. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων 

μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
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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. 

δ. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

ε. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020). 

 
3. (προσθήκη Αποφάσεων για σύσταση και λειτουργία των ΕΦ.Δ)……………….…………………………….. 
4. (άλλα απαραίτητα π.δ., Κ.Υ.Α. κ.α. των ΕΦ.Δ.).……………………….. 

5. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–

2020»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ.  137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση της υπ΄αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»»», όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ.. .................... απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο ..........., της δράσης ……….. του Υπομέτρου …….. 

του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –2020, όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

8. Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 

20....ΣΕ0821.............. 

9. Την υπ’ αρ.. ……………….απόφαση προέγκρισης διακήρυξης του …….ου υποέργου «………………», της πράξης με τίτλο 

..........., της δράσης ……….. του Υπομέτρου …….. του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –2020. 

10. Το έγγραφο του Δικαιούχου ............. με αριθμ. πρωτ. ................. με το οποίο υποβλήθηκαν όλα τα απαραίτητα 

έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου, συμπεριλαμβανομένης και της 

υπ’ αριθμ…… πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης και 

ανάθεσης του έργου (όπου απαιτείται). 

11. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. ………….. έγγραφο. 

12. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Δικαιούχο …………… με το αριθμ. Πρωτ. ………….. έγγραφο 

13. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης του έργου, βάσει του ισχύοντος 

θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως 

τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης. 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του  …ου Υποέργου «........................», της Πράξης 
«......................», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: ................., συνολικού προϋπολογισμού  ................... ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.    

             Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ τ ......... (νόμιμο εκπρόσωπο) και τ  «....................» o/η οποίος/α κρίθηκε 
μειοδότης.  

ή 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 
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για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του Υποέργου «…………………..», της Πράξης «……………………………..», 
με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «…....……..», συνολικού προϋπολογισμού «………………», καθώς από την εξέταση του σχεδίου 
σύμβασης διαπιστώνεται ότι : 

 (επιλέγεται κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση προσαρμόζεται κατά περίπτωση: ) 

Α. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία 

1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθμό πρωτ. …......... έγγραφο   ή  

2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το με 
αριθμό πρωτ. ..................….. έγγραφο ή  

3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από με αριθμό πρωτ. ….. 
έγγραφο. 

     Ή 

 

Β. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με πλήρη μεν στοιχεία αλλά με ζητήματα νομιμότητας επ’ 
αυτών 

Περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα που οδηγούν στην απόρριψη του σχεδίου σύμβασης ανά κατηγορία 
ερωτημάτων της λίστας ελέγχου σχεδίου σύμβασης. 

 

 

 

 

Ο  
……………………………… 

 
 

                                                                                                       ................................. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

………………….……. 
………………… 
………………… 

ΣΧ_8 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    
              
 

   ..........,   ..../...../ 202.. 
             

                  Αριθμός Πρωτ.: ......... 

 
 
 
Ταχ. Δ/νση     : ........ 
Ταχ. Κώδικας: ......... 
Πληροφορίες :.......... 
Τηλέφωνο      : ............... 

E- mail             : ............ 

    
Προς: Δικαιούχο…….. 

 
 

 
Θέμα: Προέγκριση ........ τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση ...... Α.Π.Ε.) του ……ου υποέργου «……………», 
της Πράξης με τίτλο «...............................», του Μέτρου ...., Υπομέτρου ......., Δράσης ……….,  του  Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»  
ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : ............... 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις: 

α. Του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 

β. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή 

του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 

α. (ΕΕ) 1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  

για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  

το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  

και  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και για  

την κατάργηση  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

β. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 
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γ. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, 

δ.  Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

ε. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) 

3. (προσθήκη Αποφάσεων για σύσταση και λειτουργία των ΕΦ.Δ)……………….…………………………….. 

4. (άλλα απαραίτητα π.δ., Κ.Υ.Α. κ.α. των ΕΦ.Δ.).……………………….. 

5. Την υπ’ αρ.  1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–

2020»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 

δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»»», όπως κάθε φορά 

ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ.. .................... απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο ..........., της δράσης ……….., του Υπομέτρου …….., 

του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014  – 2020, όπως κάθε 

φορά ισχύει. 

8. Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 

201…ΣΕ0821.............. 

9.  Την αριθμ. ……………….απόφαση έγκρισης σχεδίου σύμβασης του ……ου υποέργου «……………», της πράξης με τίτλο 

..........., της δράσης ……….., του Υπομέτρου …….., του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 

της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –2020. 

10.  Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του ……ου υποέργου «……………», της Πράξης με τίτλο: «.................»,  που 

υπεγράφη στις .............. μεταξύ του Δικαιούχου .............. και της εργοληπτικής Εταιρείας «..............».  

11. Το έγγραφο του Δικαιούχου ............... με αριθμ. πρωτ. .................... με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα 

απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης. 

12. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν  με το αριθμ. πρωτ. ………….. έγγραφο. 

13. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Δικαιούχο …………… με το αριθμ. πρωτ. ………….. έγγραφο. 

14. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος 

θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως 

τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).  
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ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

 

 

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ……ου υποέργου «……………», της Πράξης με τίτλο «............», όπως 
περιγράφεται στον προτεινόμενο ......... Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε., δεδομένου ότι δεν τροποποιείται 
το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική 
νομική δέσμευση.  

Η Συνολική δαπάνη της σύμβασης διαμορφώνεται στο ποσό ............ € και αναλύεται ως εξής:  
 

 

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση του ........Α.Π.Ε.  από την 
Προϊσταμένη Αρχή. Επίσης σύμφωνα με το Νόμο  4412/2016, άρθρο 156 (για την χρήση των «επί έλασσον δαπανών»), 
πριν την έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από την Προϊσταμένη Αρχή, απαιτείται και η σύμφωνη 
γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο Δικαιούχος ......... να προσκομίσει άμεσα 

στην/στον Ε.Υ.ΕΦ. ή Ε.Φ.Δ. τις σχετικές αποφάσεις (Προϊσταμένης Αρχής και Τεχνικού Συμβουλίου). 
 
Ή 

 
ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  
 
 

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης «…………………………………..», (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Α.Π.Ε.), καθώς από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώνονται τα ακόλουθα: (επιλέγεται 
κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση προσαρμόζεται κατά περίπτωση:  
Α. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία 
1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθμό πρωτ. …......... έγγραφο   ή  
2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθμό 
πρωτ. ..................….. έγγραφο ή  
3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από με αριθμό πρωτ. ….. έγγραφο. 

Ή 
Β. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με πλήρη μεν στοιχεία αλλά με ζητήματα νομιμότητας επ’ 
αυτών 
1. Μη συμμόρφωση ή ελλιπής συμμόρφωση με τις υποδείξεις της ......................... και μη ενσωμάτωση ή ελλιπής 
ενσωμάτωση των όσων επισημάνθηκαν από την ...................... με το από με αριθμό πρωτ. ….. έγγραφο …………                       
ή 

   (Ποσά σε €) 

1 Επιλέξιμη συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.   (α)  

2 
Μη επιλέξιμο ποσό που καλύπτεται από εθνικούς πόρους και το 
οποίο αναλύεται ως εξής:……..         

(β)  

3 Ποσό ιδίας συμμετοχής Δικαιούχου                (γ)  

4 Συνολική Δαπάνη                (α+β+γ)  
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2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας συμμόρφωσης/ ενσωμάτωσης των υποδείξεων της ................ που 
απεστάλησαν με το με αριθμό πρωτ. .....….. έγγραφο ή 
3. Εκπρόθεσμη συμμόρφωση/ ενσωμάτωση των υποδείξεων της ................... που απεστάλησαν με το με αριθμό πρωτ. 
.....….. έγγραφο. 

Ή 
Σε περίπτωση πρόσθετων ευρημάτων ή διαπιστώσεων που προκύπτουν επιπλέον των ερωτημάτων της Λίστας Ελέγχου 
ή αφορούν σε γενικότερες παραμέτρους, περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα που οδηγούν στη διατύπωση 
αρνητικής γνώμη.  
1……………… 
2…………… 

Ο 
 ……………………. 

 
 

                                                                                                      ................................. 
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ΣΧ_8 

 
 

Θέμα: Προέγκριση ........ τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση …… Παράτασης Εργασιών) του ……ου υποέργου 
«……………», της Πράξης με τίτλο «...............................», του Μέτρου ...., Υπομέτρου ......., Δράσης ……….,  του  
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»  
ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. : ............... 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις: 

 
α.  Του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 

β. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, 
καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως κάθε 
φορά ισχύουν. 

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, όπως κάθε φορά 
ισχύουν: 

α. (ΕΕ) 1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  

για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  

το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  

και  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και για  

την κατάργηση  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

β. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, 

γ. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

………………… 
 
 
 
 
 

 
Ταχ. Δ/νση     : ……… 
Ταχ. Κώδικας: ……….. 
Πληροφορίες :.......... 
Τηλέφωνο      : ........ 
E- mail             : ............ 

 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    
 
 

 Αθήνα            ../..... /202… 
     

Αριθμός Πρωτ.: ….... 
 

        Προς: Δικαιούχο…….. 
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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, 

δ. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

ε. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020).  

 
3. ……..(προσθήκη Αποφάσεων για σύσταση και λειτουργία των ΕΦ.Δ)……………….…………………………….. 

4. ……..(άλλα απαραίτητα π.δ., Κ.Υ.Α. κ.α. των ΕΦ.Δ.).……………………….. 

5. Την υπ’ αρ.. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2014–2020»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ.  137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»»» όπως κάθε φορά ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ.. .................... απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο ..........., της δράσης ……….., του Υπομέτρου 

…….., του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014  – 2020, όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

8. Την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία το έργο εντάσσεται στο 

Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με 

κωδικό 201…ΣΕ0821.............. 

9.  Την αριθμ. ……………….απόφαση έγκρισης σχεδίου σύμβασης του ……ου υποέργου «……………», της πράξης με 

τίτλο ..........., της δράσης ……….., του Υπομέτρου …….., του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014 –2020. 

10. Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του ……ου υποέργου «……………», της Πράξης με τίτλο: «.................»,  

που υπεγράφη στις .............. μεταξύ του Δικαιούχου .............. και της εργοληπτικής Εταιρείας «..............».  

11. Το έγγραφο του Δικαιούχου ............... με αριθμ. πρωτ. .................... με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με 

τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης. 

12. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν  με το αριθμ. πρωτ. ………….. έγγραφο. 

13. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από το Δικαιούχο …………… με το αριθμ. πρωτ. ………….. 

έγγραφο. 

14. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος 

θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως 

τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).  

 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 

 

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης του ……ου υποέργου «……………», της Πράξης με τίτλο «............», όπως 
προτείνεται μέσω της …… παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του ……. υποέργου, έως …../……/……. . 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά την απόφαση αυτή, θα πρέπει να ακολουθήσει έγκριση της παράτασης  από την 

Προϊσταμένη Αρχή.  
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Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οφείλει ο Δικαιούχος ......... να προσκομίσει άμεσα στην/ 
στον Ε.Υ.ΕΦ./ Ε.Φ.Δ. τη σχετική απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

 

Ή 
ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ  

 
για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης «…………………………………..», (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου), καθώς από τον σχετικό έλεγχο διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 
(επιλέγεται κάποιο από τα ακόλουθα και η διατύπωση προσαρμόζεται κατά περίπτωση: ) 
 
Α. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με ελλιπή στοιχεία 

1. Ελλιπής συμπλήρωση των στοιχείων που ζητήθηκαν με το με αριθμό πρωτ. …......... έγγραφο   ή  

2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το με 

αριθμό πρωτ. ..................….. έγγραφο ή  

3. Εκπρόθεσμη υποβολή των συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν με το από με αριθμό πρωτ. ….. 

έγγραφο. 

Ή 
Β. Σε περίπτωση υποβολής από τον δικαιούχο φακέλου με πλήρη μεν στοιχεία αλλά με ζητήματα νομιμότητας επ’ 
αυτών 

1. Μη συμμόρφωση ή ελλιπής συμμόρφωση με τις υποδείξεις της ......................... και μη ενσωμάτωση ή ελλιπής 

ενσωμάτωση των όσων επισημάνθηκαν από την ...................... με το από με αριθμό πρωτ. ….. έγγραφο       ή 

2. Παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας συμμόρφωσης/ ενσωμάτωσης των υποδείξεων της ................ που 

απεστάλησαν με το με αριθμό πρωτ. .....….. έγγραφο ή 

3. Εκπρόθεσμη συμμόρφωση/ ενσωμάτωση των υποδείξεων της ................... που απεστάλησαν με το με αριθμό 

πρωτ. .....….. έγγραφο. 

Ή 
Σε περίπτωση πρόσθετων ευρημάτων ή διαπιστώσεων που προκύπτουν επιπλέον των ερωτημάτων της Λίστας Ελέγχου 
ή αφορούν σε γενικότερες παραμέτρους, περιγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα που οδηγούν στη διατύπωση 
αρνητικής γνώμη.  

1. ……………………………………. 

2. ………………………………….. 

 
Ο  

……………………… 
 
 

                                                                                                     ................................. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

………………… 
………………….. 

ΣΧ_9      
 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές    

 
 
 

                 Αθήνα,       ….. /…./202… 
             

   Αριθμός Πρωτ.:….. 

 
 
Ταχ. Δ/νση     :  
Ταχ. Κώδικας :  
Πληροφορίες :  
Τηλέφωνο      :  
E- mail             :  

    
 
 

Προς: Δικαιούχος....... 

 

ΘΕΜΑ:  Ολοκλήρωση Πράξης με τίτλο:«……………………………..» και με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «…………..» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Τις διατάξεις:  

α. Του ν. 4314/2014 (Α΄ 265): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την  προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει. 

β. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλων των κανονιστικών πράξεων  που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή 

του, καθώς και των κατευθυντήριων οδηγιών και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως 

κάθε φορά ισχύουν. 

2. Τους κανονισμούς, τις Αποφάσεις της Επιτροπής, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, όπως κάθε 

φορά ισχύουν: 

α. (ΕΕ) 1303/2013  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου «περί  καθορισμού  κοινών  διατάξεων  

για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης, το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό  Ταμείο,  το  Ταμείο  Συνοχής,  

το  Ευρωπαϊκό  Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  το Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  

και  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Θάλασσας  και  Αλιείας  και για  

την κατάργηση  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 
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β. (ΕΕ) 1305/2013 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και του  Συμβουλίου «για τη στήριξη της αγροτικής 

ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου», 

γ. (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, 

δ. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

ε. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020).  

3. (προσθήκη Αποφάσεων για σύσταση και λειτουργία των ΕΦ.Δ)……………….…………………………….. 

4. (άλλα απαραίτητα π.δ., Κ.Υ.Α. κ.α. των ΕΦ.Δ.).……………………….. 

5. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 (Β΄ 1273) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση 

διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2014–2020»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

6. Την υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»»», όπως κάθε φορά ισχύει. 

7. Την υπ’ αρ. .................... απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο ..........., της δράσης ……….., του Υπομέτρου 

…….., του Μέτρου ................., του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (Π.Α.Α.) 2014  – 2020, όπως 

κάθε φορά ισχύει. 

8. Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία το έργο εντάσσεται στο Π.Δ.Ε. του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση έργων ΣΑΕ 082/1 με κωδικό 

201…ΣΕ0821.............. 

9. Την επιτόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις ……………… (ημερομηνία) από το Στέλεχος της  

Μονάδας....... (εάν έχει πραγματοποιηθεί). 

10. Τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. (εάν έχουν 

πραγματοποιηθεί). 

11. Την με αριθ. πρωτ. ………….. Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης «………………..» του 

Δικαιούχου……………………………………, και τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα. 

12. Το διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων που αφορούν την υπόψη πράξη. 

13. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων ολοκλήρωσης της παραπάνω πράξης, βάσει του ισχύοντος 

θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως 

τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης). 

 

 

 

 

Αποφασίζουμε  

 
Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της Πράξης «…………………………………..», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. «…...……..», 
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Συνολικής  Δαπάνης στο Π.Α.Α. 2014 – 2020 …….…………… ευρώ και Συγχρηματοδοτούμενης Επιλέξιμης Δημόσιας 

Δαπάνης ………….. ευρώ, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο 

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -2020», δεδομένου ότι:  

• ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο της Πράξης και επαληθεύτηκε η υλοποίησή του, 

• επαληθεύτηκε το λειτουργικό αποτέλεσμα/αξιοποίηση της πράξης (εφόσον αφορά), 

• επιτεύχθηκε  η τιμή στόχος  των δεικτών  της πράξης,  

• ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., 

• ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης και 

συμμορφώθηκε στις συστάσεις των ελέγχων/ επιτόπιων επισκέψεων / επαληθεύσεων/επιθεωρήσεων  

που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ……………………… (Ε.Ε., Ε.Υ.ΕΦ., Ε.Υ.Δ., ΟΠΕΚΕΠΕ, 

Αρχή Πιστοποίησης κ.α.), (συμπληρώνεται εφόσον ισχύει για την πράξη, σε αντίθετη περίπτωση να γίνει 

διαγραφή). 

Ο δικαιούχος υποχρεούται: 

(1)  να τηρήσει στο φάκελο της Πράξης τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς 

ελέγχους τουλάχιστον δηλαδή μέχρι την 31/12/2028. 

(2)   να τηρήσει τις ακόλουθες μακροχρόνιες δεσμεύσεις:  

(2.1)  Να μην προχωρήσει (με βάση το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013) σε: 

α)  παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής του 

προγράμματος, 

β)  αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής, η οποία παρέχει σε μια 

εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό αδικαιολόγητο πλεονέκτημα, 

γ)  ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση της, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης, 

η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της για διάστημα πέντε (5) 

ετών μετά από την …........… (ημερομηνία τελικής πληρωμής στον δικαιούχο).  

 (2.2)  Άλλες μακροχρόνιες δεσμεύσεις που ορίζονται από την Ε.Υ.ΕΦ. (εφόσον απαιτούνται). 

 

Η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων δύναται να αποτελέσει αντικείμενο Διοικητικής ή/και Επιτόπιας 

Επαλήθευσης από τις αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές ελεγκτικές αρχές με τις οποίες ο δικαιούχος οφείλει να 

συνεργαστεί. (Στην περίπτωση που η υποχρέωση τήρησης των μακροχρονίων δεσμεύσεων μεταβιβάζεται σε άλλο 

φορέα, αυτός προσδιορίζεται και η υποχρέωση (2) αφορά αυτόν τον φορέα). 

Ο 

 …………………………………………………….. 

................................................................ 
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