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ΆΡΘΡΟ 1 - Περιγραφή έργου 
 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2007-

2013 (ΠΑΑ) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δημιουργία του 

Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), στο οποίο συμμετέχουν συλλογικοί φορείς που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγροτικής ανάπτυξης και διοικητικές υπηρεσίες που 

είναι αρμόδιες για τη διαχείριση ή/και εφαρμογή Μέτρων του ΠΑΑ. Αντίστοιχα, σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD), 

στο οποίο συμμετέχουν τα Αγροτικά Δίκτυα των Κρατών-Μελών (Κ-Μ) της ΕΕ. 

Σκοπός του ΕΑΔ είναι κυρίως η διασύνδεση των φορέων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση 

με τον αγροτικό τομέα, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και τη συνεργασία με στόχο 

την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης, την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και τη στήριξη 

του αγροτικού κόσμου. 

 

Αρμόδια Δομή για τη λειτουργία του ΕΑΔ είναι η Μονάδα Ε΄- Εθνικό Αγροτικό  Δίκτυο  της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 135073/03.02.2011 

ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β’/315/25-02-2011). Το έργο της Δομής συνίσταται κυρίως: 

 

• Στην κατάρτιση, εξειδίκευση και επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης του ΕΑΔ.  

• Στον συντονισμό των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν για τα μέλη του 

ΕΑΔ. 

• Στην/ στις ανάθεση/αναθέσεις σε αναδόχους της υλοποίησης μέρους των 

ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης, εφόσον απαιτηθεί. 

• Στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών του σχεδίου δράσης. 

• Στη διάχυση της πληροφόρησης στα μέλη του ΕΑΔ 

 

Στο ίδιο το ΠΑΑ προβλέπεται και η Συντονιστική Επιτροπή του ΕΑΔ, που έχει ρόλο 

καθοδηγητικό και συμβουλευτικό προς τη Δομή του ΕΑΔ όσον αφορά κυρίως στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης αλλά και στην κατάρτιση του ετήσιου 

προγράμματος εργασιών του ΕΑΔ. 

Το Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ βασίζεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας.  

Πιο συγκεκριμένα: 

1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Διασύνδεση των οργανισμών / φορέων και διοικητικών 

υπηρεσιών, που  εμπλέκονται στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης. 

2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Εντοπισμός, ανάλυση και πληροφόρηση σε τοπικό και 

εθνικό επίπεδο όσον αφορά τις μεταβιβάσιμες ορθές πρακτικές για την αγροτική 

ανάπτυξη. 
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3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΑΑ σε τοπικό, εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Οργάνωση ανταλλαγών εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε 

θέματα αγροτικής ανάπτυξης. 

5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Παροχή τεχνικής στήριξης για τη διατοπική και 

διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ. 

6. Άξονας Προτεραιότητας 6: Συνεργασία και διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Αγροτικό 

Δίκτυο και τα άλλα Αγροτικά Δίκτυα των Κ-Μ. 

7. Άξονας Προτεραιότητας 7: Συμβολή στην παράλληλη αξιολόγηση του ΠΑΑ. 

 

Το έργο του αναδόχου αφορά στη συστηματική ενίσχυση και υποστήριξη της Δομής του 

ΕΑΔ, για τον προγραμματισμό ή/και την υλοποίηση ενεργειών που προβλέπονται στο 

Σχέδιο Δράσης του, την καλύτερη οργάνωση του και την εύρυθμη λειτουργία του. Ο 

ανάδοχος συμμετέχει με τις καινοτόμες ιδέες και τις προτάσεις του στην διαμόρφωση της 

στρατηγικής, που θα ακολουθηθεί για την επιτυχία του στόχου του ΕΑΔ, όπως αυτή 

περιγράφεται στο αντικείμενο του έργου, αλλά και στην κάλυψη των αναγκών, που θα 

προκύψουν κατά την πορεία υλοποίησης των στρατηγικών στόχων του ΕΑΔ. Η παροχή της 

απαραίτητης τεχνογνωσίας μέσω της υποβολής προτάσεων προς τη Δομή θα είναι μια 

συνεχής διαδικασία, που προβλέπεται να επαναλαμβάνεται ανά δίμηνο και μέχρι την λήξη 

του έργου του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα παρέχει τα στοιχεία εκείνα που θα βοηθήσουν 

στη βελτίωση της λειτουργίας του ΕΑΔ, με δεδομένη και την ολιγομελή σύνθεση της Δομής 

του ΕΑΔ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα γίνονται συναντήσεις μεταξύ των στελεχών 

του Αναδόχου και των μελών της Δομής του ΕΑΔ  στα γραφεία της ΕΥΔ ΠΑΑ σε εβδομαδιαία 

βάση. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η συμβολή του αναδόχου στην εύρεση 

εμπειρογνωμόνων, η παροχή συμβουλών αναφορικά με τις δράσεις που πρέπει να 

αναληφθούν από την Δομή του ΕΑΔ κατά την διεξαγωγή ή εν όψη της διοργάνωσης όλων 

των συνεδρίων ή/και συναντήσεων που πραγματοποιεί, η συνεισφορά μέσω της εμπειρίας 

του αναδόχου στην επιλογή της θεματολογίας και των επιμέρους ζητημάτων, η 

επεξεργασία των οποίων θα προάγει τους στόχους της δικτύωσης κατά την διενέργεια των 

συναντήσεων των μελών του ΕΑΔ.  

 

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου του αναδόχου συνίσταται στις ακόλουθες εργασίες 

που αναλύονται ανά Άξονα Προτεραιότητας:  

  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 
 
Δράση 1.1.1.3 Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης & κατάρτιση ετήσιου Σχεδίου Δράσης. 

 

Επικαιροποίηση και βελτίωση του Σχεδίου Δράσης του ΕΑΔ (έκδοση Μάϊος 2011), το οποίο 

σε καμία περίπτωση δεν είναι στατικό και άκαμπτο, κατάρτιση ετήσιου Σχεδίου Δράσης και 
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ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού. Παροχή τεχνογνωσίας και υποβολή προτάσεων για 

θέματα του Σχεδίου Δράσης ανά τρίμηνο, με στόχο την άμεση και έγκαιρη υλοποίηση των 

ενεργειών, που περιγράφονται σε αυτό. 
 

Παραδοτέα: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης και κατάρτιση ετήσιου Σχεδίου 

Δράσης και ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού για τα έτη 2012 και 2013. 
   
Προθεσμία υλοποίησης: Για την επικαιροποίηση και την κατάρτιση ετήσιου 

Σχεδίου Δράσης καθώς και την κατάρτιση του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού 

η προθεσμία υλοποίησης ορίζεται στις 31-05-2012 και 31-01-2013 αντίστοιχα για το 

κάθε έτος. Η παροχή τεχνογνωσίας και η υποβολή προτάσεων θα είναι μια συνεχής 

διαδικασία μέχρι την λήξη του έργου του αναδόχου. Θα υποβάλλονται προτάσεις 

από τον ανάδοχο ανά τρίμηνο.   

 
  
Δραστηριότητα 1.1.2  Πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΑΔ. 

 

Σχεδιασμός ενός προγράμματος επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΑΔ που θα 

περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών τόσο για τα μέλη του ΕΑΔ όσο και για το ευρύ κοινό. 

Σύνταξη προδιαγραφών των δράσεων επικοινωνίας και δημοσιότητας. Υποβολή προτάσεων 

για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας του ΕΑΔ.  

 

Παραδοτέα: Πρόγραμμα επικοινωνίας και δημοσιότητας του ΕΑΔ. 

 
Προθεσμία υλοποίησης: Τέλος Φεβρουαρίου 2012 και Ιανουάριος του 2013 ετήσιο 

πρόγραμμα. 
 

 
Δράση 1.1.2.2 Έντυπο υλικό. 

 

Σύνταξη των ενημερωτικών δελτίων του ΕΑΔ, με πρότυπο το ενημερωτικό Ιούλιος- 

Αύγουστος 2011 που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου του ΕΑΔ, στην ελληνική 

και στην αγγλική γλώσσα και παράδοση τους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.  Τα 

ενημερωτικά δελτία (ένα ανά τρίμηνο) αποσκοπούν στην άμεση πληροφόρηση των 

ενδιαφερομένων σχετικά με το σκοπό, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του ΕΑΔ, καθώς 

και ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα του ΠΑΑ ή και γενικότερα της αγροτικής ανάπτυξης σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 
Παραδοτέα: Ενημερωτικά δελτία. 

 
Προθεσμία υλοποίησης: Η σύνταξη των ενημερωτικών δελτίων πρέπει να γίνεται 

ανά τρίμηνο μέχρι την λήξη του έργου του αναδόχου και να παραδίδονται στο 

πρώτο 15νθήμερο του εκάστοτε επόμενου τριμήνου.   
 
 
 
Δράση 1.2.1.1 Σύνδεση των επιμέρους δικτύων στα οποία συμμετέχουν οι φορείς με το 

ΕΑΔ.  

 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» 

 

 
       

 

 6 

Διοργάνωση μιας ημερίδας ανά έτος. Το περιεχόμενο των ημερίδων θα περιλαμβάνει 

παρουσίαση κοινών δράσεων, μετάδοση γνώσεων σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν 

ερευνηθεί, συζήτηση κοινών προβλημάτων, καθορισμό κοινών στόχων κλπ. Η οργάνωση, η 

επικοινωνία με τους εμπλεκομένους και η τεχνική στήριξη των συναντήσεων, η τήρηση 

πρακτικών και η σύνταξη αποτελεσμάτων-πορισμάτων των ημερίδων θα αποτελέσουν έργο 

του Συμβούλου. 
 

 

Δράση 1.2.1.3 Ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών.  

 

Εκπόνηση εγχειριδίου συμμετοχικών διαδικασιών.  

Η Δράση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί  και με την πραγματοποίηση σεμιναρίων με σκοπό 

την εκπαίδευση των συντονιστών των ομάδων εργασίας ως προς την εφαρμογή των 

συμμετοχικών διαδικασιών (το τελευταίο προβλέπεται στην Δράση 4.1.2.1. αλλά συνδέεται 

άμεσα με το εγχειρίδιο και αποτελεί συμπληρωματική και συνδυασμένη  δράση με την 

1.2.1.3). 

 

Παραδοτέα: Εγχειρίδιο συμμετοχικών διαδικασιών. 

 
Προθεσμία υλοποίησης: Το εγχειρίδιο θα πρέπει να εκπονηθεί μέχρι τις 30-06-

2012.   
 

 

Δράση 1.1.2.5 Διοργάνωση συνεδρίων (Στο Σχέδιο Δράσης αναφέρεται εκ παραδρομής ως 

1.2.2.5). 

 

Περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη διοργάνωσης συνεδρίων του ΕΑΔ.  

Συμβολή στην οργάνωση, στην γραμματειακή υποστήριξη, στην επεξεργασία της 

θεματολογίας, στην εύρεση ομιλητών/εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με την εκάστοτε 

θεματολογία. 

Σύνταξη έκθεσης σύνοψης και έκθεσης συμπερασμάτων, για το κάθε συνέδριο, στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  
 
Παραδοτέα: Έκθεση σύνοψης και έκθεση συμπερασμάτων, για το κάθε συνέδριο, 

στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 
 
Προθεσμία υλοποίησης: Ανάλογα με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεδρίων.  

Η σύνταξη των εκθέσεων σύνοψης και συμπερασμάτων θα πρέπει να παραδίδονται 

εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε συνεδρίου. 

Προβλέπεται η διεξαγωγή ενός τουλάχιστον συνεδρίου ανά έτος. 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 
 
Δραστηριότητα 2.1.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων σε εθνικό επίπεδο (για την ενέργεια 
2.1 Συλλογή αξιοσημείωτων πρακτικών). 

 

Καθορισμός της αρχιτεκτονικής και των τεχνικών προδιαγραφών μιας φιλικής προς τον 

χρήστη, βάσης δεδομένων και δημιουργία αυτής καθώς και σύνταξη του εγχειρίδιου 

χρήσης της.  
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Σημειώνεται ότι η βάση δεδομένων θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας 

του ΕΑΔ (δημιουργία συνδέσμου - link) και σε μορφή αντίστοιχη με την βάση δεδομένων 

PIKSE του ENRD στην οποία επίσης θα μπορεί να γίνει μετάβαση μέσω συνδέσμου –link από 

την ιστοσελίδα του ΕΑΔ. 

   

Δημιουργία ενός πρότυπου εντύπου για την περιγραφή των αξιοσημείωτων πρακτικών και 
τον καθορισμό των (ελαστικών) κριτηρίων επιλογής τους για ευρύ φάσμα έργων.  

 

 

Παραδοτέα: Βάση δεδομένων για τις αξιοσημείωτες πρακτικές συνοδευόμενη από 

εγχειρίδιο χρήσης και πρότυπο έντυπο για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής τους.  

 
Προθεσμία υλοποίησης: Παράδοση του πρότυπου εντύπου έως 31-07-2012 και της 

βάσης δεδομένων έως 31-08-2012.  
 

 
 
Δραστηριότητα 2.2.1 Διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Διάχυση αξιοσημείωτων πρακτικών μέσα από την διοργάνωση εκδηλώσεων.  

 

Σύνταξη εγχειριδίου καθορισμού κριτηρίων επιλογής των προς βράβευση έργων και 

συμβολή  με την παροχή τεχνογνωσίας για διοργάνωση αντίστοιχων εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούν Αγροτικά Δίκτυα άλλων Κ-Μ.  

Τεχνική στήριξη των εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Δομή (προτάσεις για την 

διοργάνωση, τήρηση πρακτικών, μέριμνα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκδήλωσης, 

γραμματειακή υποστήριξη). Συμβολή και στην διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των 

ελληνικών αξιοσημείωτων πρακτικών σε διακρατικό επίπεδο.  

Συμβολή στην διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο της διαδικασίας βράβευσης έργων αγροτικής 

ανάπτυξης  «αγρότης της χρονιάς», «έργο της χρονιάς». Σχεδιασμός της διαδικασίας αυτής 

συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων συμμετοχής στο διαγωνισμό και της διαδικασίας 

επιλογής των δικαιούχων. Καθορισμός των προδιαγραφών αξιολόγησης των υποψήφιων, 

του είδους βράβευσης τους και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της διαδικασίας 

βράβευσης. 
 
 

Παραδοτέα: Τεχνική υποστήριξη στην διοργάνωση εκδηλώσεων και εγχειρίδιο 

καθορισμού κριτηρίων επιλογής έργων προς βράβευση. 

 
Προθεσμία υλοποίησης: Ανάλογα με τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων. 

Το εγχειρίδιο καθορισμού κριτηρίων επιλογής έργων προς βράβευση θα πρέπει να 

εκπονηθεί έως τις 31-05-2012. 

 
 
 
 
 
Δραστηριότητα 2.2.3 Διάχυση μέσω εκδόσεων.  

 

Σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων για τις αξιοσημείωτες πρακτικές στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα (2 φυλλάδια ανά έτος σε ηλεκτρονική μορφή). 
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Παραδοτέα: Ενημερωτικά φυλλάδια για τις αξιοσημείωτες πρακτικές στην ελληνική 

και στην αγγλική γλώσσα. 

 
Προθεσμία υλοποίησης: Ένα φυλλάδιο στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου 

έως τη λήξη του έργου του αναδόχου. 
 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 

 
Δραστηριότητα 4.1.1 Σύσταση και οργάνωση των Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ). 

 

Γραμματειακή υποστήριξη κατά τις συναντήσεις των ΘΟΕ, τήρηση πρακτικών.  

 

Παραδοτέα: Πρακτικά σε κάθε συνάντηση ΘΟΕ.   

 
Προθεσμία υλοποίησης: Ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής των 

συναντήσεων. Τα πρακτικά θα πρέπει να παραδίδονται μετά από δέκα (10) ημέρες. 

 

 
Δράση 4.1.2.1 Κατάρτιση για την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών στη λειτουργία των 

Θεματικών Ομάδων Εργασίας (ΘΟΕ). 

 

Διεξαγωγή διήμερων σεμιναρίων (1 σεμινάριο ανά έτος) κατάρτισης στελεχών της Δομής 

και εκπροσώπων  του ΕΑΔ που θα αναλάβουν το έργο του συντονιστή των ΘΟΕ. Η Δράση θα 

υλοποιηθεί σε  συνδυασμό με τη Δράση 1.2.1.3. 

 

Παραδοτέα: Σεμινάρια κατάρτισης.  

 
Προθεσμία υλοποίησης: για το 1ο σεμινάριο ορίζεται προθεσμία υλοποίησης η 28-

09-2012 και για το 2ο σεμινάριο 31-03-2013 αντίστοιχα. 

 

 

Δράση 4.2.1.1 Κατάρτιση προς τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ).  

 
Πρόγραμμα κατάρτισης, οδηγός με εργαλεία και ανάπτυξη μεθόδων αυτοαξιολόγησης των 

ΟΤΔ αναφορικά με την ικανότητά τους στην χάραξη στρατηγικής, την ποιότητα υλοποίησης 

των προγράμματά τους, τις διαχειριστικές τους ικανότητες, το επίπεδο δικτύωσης, τις 

σχέσεις με τους τοπικούς φορείς κ.α., διεξαγωγή σεμιναρίων με την επίβλεψη της Δομής (1 

σεμινάριο ανά έτος).   

 

Παραδοτέα: Σεμινάρια κατάρτισης και οδηγός με εργαλεία και μεθόδους 

αυτοαξιολόγησης.   

 
Προθεσμία υλοποίησης: Πρόγραμμα κατάρτισης και οδηγός έως 31-06-2012. 

 

 

Δράση 4.2.2.1 Κατάρτιση προς τους φορείς εφαρμογής του ΠΑΑ. 
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Διεξαγωγή σεμιναρίων με την επίβλεψη της Δομής και γενικότερα της ΕΥΔ ΠΑΑ προς τα 

στελέχη των φορέων που έχουν την ευθύνη εφαρμογής των μέτρων του ΠΑΑ. Σκοπός των 

σεμιναρίων αυτών θα είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης 

καθώς και η ανάδειξη καλών πρακτικών διαχείρισης μέτρων και έργων αγροτικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ΠΑΑ.  

 
Παραδοτέα: Σεμινάρια κατάρτισης (ένα σεμινάριο ανά έτος). 

 
Προθεσμία υλοποίησης: για το 1ο σεμινάριο ορίζεται προθεσμία υλοποίησης η 31-

10-2012 και για το 2ο σεμινάριο 31-05-2013 αντίστοιχα. 

 

 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 

 

Δράση 5.1.1.1. Παροχή πληροφόρησης και συμβουλών σε φορείς που προετοιμάζουν 

διατοπικά έργα. 

 

Δημιουργία εγχειριδίου με την λεπτομερή περιγραφή των απαιτήσεων διατοπικής 

συνεργασίας και την παροχή συμβουλών για την επίτευξη αποτελεσματικής διατοπικής 

συνεργασίας. Καθορισμός στόχων και επιδιώξεων διατοπικής συνεργασίας, καταγραφή 

αξιοσημείωτων πρακτικών διατοπικής συνεργασίας. Διοργάνωση συναντήσεων φορέων 

που πραγματοποιούν διατοπικές συνεργασίες με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την 

καταγραφή καλών πρακτικών. 

 

 Παραδοτέα: Εγχειρίδιο διατοπικής συνεργασίας και διοργάνωση μιας συνάντησης 

ανά έτος. 

 
Δραστηριότητα 5.1.2 Τεχνική υποστήριξη για την προετοιμασία και διαχείριση διακρατικών 

έργων. 

Διοργάνωση διακρατικού σεμιναρίου απόκτησης εταίρου στην Ελλάδα.   

 
Παραδοτέα: Διοργάνωση ενός διακρατικού σεμιναρίου.  

 

Προθεσμία υλοποίησης: Διεξαγωγή του σεμιναρίου έως 14-12-2012. 
 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 
 
Δράση 6.1.1.1 Σύνταξη εκθέσεων διάχυσης 
Προετοιμασία μιας έκθεσης ανά έτος, που θα αφορά στις σημαντικές δράσεις του ΕΑΔ σε 

συνεργασία με την Δομή καθώς και την θέση της Ελλάδας σε συγκεκριμένα θεματικά 

ζητήματα τα οποία ορίζονται από το ENRD. Στην Δράση περιλαμβάνεται και μετάφραση των 

κειμένων στην αγγλική γλώσσα. 

 
Παραδοτέα: Μια έκθεση ανά έτος. 

 
Προθεσμία υλοποίησης: Τέλος του 2012 και του 2013 αντίστοιχα για κάθε ετήσια 

έκθεση. 
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Δράση 6.2.1.1 Διοργάνωση διακρατικών συναντήσεων από το ΕΑΔ. 

 

Συνδρομή στην διοργάνωση συναντήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος διεθνών 

συνεδρίων του ENRD. Περιλαμβάνει την υποστήριξη με παροχή τεχνογνωσίας στην 

διοργάνωση διακρατικών εργαστηρίων και συνεδρίων των Αγροτικών Δικτύων Κ-Μ και την 
τεχνική συνδρομή με γραμματειακή υποστήριξη, σύνταξη εκθέσεων σύνοψης και 

ενημερωτικών δελτίων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

 

 

Παραδοτέα: Έκθεση σύνοψης, έκθεση συμπερασμάτων και ενημερωτικά δελτία.     

 
Προθεσμία υλοποίησης: Ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής των 

συναντήσεων. Η έκθεση σύνοψης, η έκθεση συμπερασμάτων καθώς και τα 

ενημερωτικά δελτία θα πρέπει να παραδίδονται εντός είκοσι (20) ημερών από την 

ημερομηνία διεξαγωγής της κάθε συνάντησης.  
 

 

ΆΡΘΡΟ 2 – Προϋπολογισμός του έργου – Τρόπος πληρωμής 
 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του 

παρόντος διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο 

όριο στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€120.000) μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

2. Η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά 

την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον επισημαίνεται ότι Φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ 

τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη 

από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά του. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά 

πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του 

προϋπολογισμού του έργου εφ’ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. 

4. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του 

παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για 

το υπόλοιπο ποσό.  

5. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού  πριν τη λήξη της σύμβασης η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον εργοδότη. 

6. Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Π.Δ. 4/2002 («Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των 

αντίστοιχων πόρων» ΦΕΚ Α/3/14.1.2002) με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την 
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έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε 

ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. 

7. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 

Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 

8. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ 

δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 – Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης– Διάρκεια έργου 
 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για δύο έτη μετά.  

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να προβλέπονται συναντήσεις μεταξύ του Αναδόχου 

του έργου και εκπροσώπων της ΕΥΔ ΠΑΑ με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα.  

 

ΆΡΘΡΟ 4 – Τόπος υλοποίησης έργου 
Τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι κατά κανόνα η Αθήνα, Λ. Αθηνών 58, 

Τ.Κ. 104 41, ενώ πιθανώς θα απαιτηθεί και παρουσία του συμβούλου ή /και συνδρομή του 

και εκτός Αθηνών. Σε αυτή την περίπτωση οι δαπάνες μετακίνησής του θα βαρύνουν τον 

ίδιο.  

 

ΆΡΘΡΟ 5 – Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ενημέρωση ενδιαφερομένων 
 

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013») είναι τα ακόλουθα: 

Διεύθυνση:  Λεωφ. Αθηνών 58  

Τοποθεσία / Πόλη:  Αθήνα 

Χώρα:  Ελλάδα 

Ταχυδρ. Κώδικας:  104 41 

Τηλέφωνο:   + 30 210 527 5047, +30 210 527 5014,  

                                                                                       +30 210 527 5027, +30 210 527 5038 

Τηλεομοιοτυπία:  + 30 210 527 5030 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  agrotikianaptixi@mou.gr, ead@mou.gr 
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Ιστοσελίδες:  www.agrotikianaptixi.gr, www.ead.gr 

Στην ανωτέρω διεύθυνση:  

αποστέλλονται / υποβάλλονται οι προσφορές,  

παρέχεται το έντυπο υλικό του διαγωνισμού, 

παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. 

Σε κάθε αλληλογραφία θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού. 

2. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη, μπορούν να 

απευθύνονται  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας 

Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών -  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», στη διεύθυνση : Λεωφόρος Αθηνών 58, 3ος 

όροφος, Τ.Κ. 104 41 – Αθήνα, τηλ: + 30 210 527 5047, 5083 και τηλεομοιοτυπικής συσκευής 

: + 30 210 527 5144, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00-15.00.  

Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος.  

3. Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας προκήρυξης αποτελούν: 

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέσιμο στη διεύθυνση 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/nsp_101209_sfc_tel.pdf 

• Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 διαθέσιμο στη 

διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=0f6d11a5f98dbcc4 

• Σχέδιο Δράσης του ΕΑΔ διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΑΔ www.ead.gr 

 

4. Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.agrotikianaptixi.gr διατίθεται 

ηλεκτρονικά και η περιληπτική και η αναλυτική προκήρυξη. 

 

ΆΡΘΡΟ 6– Διευκρινίσεις προκήρυξης 
 

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

παρούσας προκήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή διεύθυνση Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, Τ.Κ 

104 41, τηλ. +30 210 527 5047,5014, 5027, 5038 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-

15:00. Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς  και το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την 

παραλαβή της σχετικής αίτησης. Οι παρεχόμενες  απαντήσεις - διευκρινίσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τροποποιούν ουσιωδώς το 

περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Όλες οι υποβληθείσες ερωτήσεις 

των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της 
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Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr. 

Επ’ αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων – διευκρινίσεων της Αναθέτουσας 

Αρχής ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή του άρθρου 18 της παρούσας. 

2. Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων 

της προκήρυξης από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

ΆΡΘΡΟ 7 – Θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 
 

1. Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 

3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α/267/3.12.07) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση 

των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002), αναλόγως εφαρμοζόμενες με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της με αρ. 51540/2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής 

υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 

1856/Β/26.11.2010) και συγκεκριμένα των άρθρων 2  παρ. 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄ αυτής 

(ανοικτή διαδικασία). Για επιμέρους ζητήματα θα εφαρμόζονται αναλογικά το Π.Δ. 

118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και το Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ 

Α’64/2007).   

2. Οι Υπηρεσίες του Συμβούλου κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες του Κεφαλαίου 

Α΄ και του Παραρτήματος I της με αρ. 51540/2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής 

υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» (ΦΕΚ 

1856/Β/26.11.2010): Υποπρόγραμμα Α΄(κατηγορία επιλέξιμων ενεργειών Τ.Υ.Ε. Β.3.3). 

 

 

ΆΡΘΡΟ 8 – Γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής- Δικαίωμα συμμετοχής 
 

1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 

Κράτους -Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 
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την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών 

που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που 

έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.  

2. Στην περίπτωση των ενώσεων προσώπων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη 

μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε 

τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης θα ευθύνονται έκαστος, έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. 

3. Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό, νομικό πρόσωπο, ή ένωση προσώπων, 

δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.  

4. Στη στελέχωση του υποψηφίου αναδόχου, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα 

οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εργάζονταν - με οποιαδήποτε 

σχέση εργασίας – στην Αναθέτουσα Αρχή ή συνδέονται με εκείνη στο πλαίσιο συμβάσεως 

έργου/ μελέτης/ εμπειρογνωμοσύνης κ.ο.κ.  

 

ΆΡΘΡΟ 9 – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής – Προσωπική κατάσταση υποψηφίων 
 

1. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι δεν πληρούν τα 

κάτωθι κριτήρια: 

 1. υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για 

έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 

τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες. 

2. α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 

διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από 

τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις, 

γ) έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή 

(υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, 

δόλια χρεοκοπία) του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει 

ισχύ δεδικασμένου, 

δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να 

διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 

ε)  δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας 

όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας της 

αναθέτουσας αρχής, 

στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή 

των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας όπου είναι 

εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας της αναθέτουσας 

αρχής, 

ζ) είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη ή όταν δεν 

έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» 

 

 
       

 

 16 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προσώπων, οι 

παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει 

λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 

αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής – Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής – 
Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 

 

Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή 

αποκλεισμού, επιπλέον και τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο 

Διαγωνισμό: 

• Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από τα διαθρωτικά ταμεία κατά την 

τελευταία πενταετία.  

• Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΓΤΑΑ κατά την τελευταία  διετία.  

• Αποδεδειγμένη εμπειρία ή / και συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα Δικτύων της χώρας ή 

άλλων χωρών της ΕΕ.  

• Κατάλληλα στελεχωμένη ομάδα εργασίας. 

 

Ο υποψήφιος θεωρείται ότι διαθέτει την ως άνω επαγγελματική ικανότητα όταν στην 

προτεινόμενη ομάδα έργου του την παραπάνω ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία διαθέτει, 

είτε συνολικά ένα μόνο μέλος της, είτε περισσότερα εκ των οποίων το καθένα την διαθέτει 

σε σχέση με ξεχωριστό/ξεχωριστά από τα ως άνω τέσσερα αντικείμενα (π.χ. ένα μέλος 

διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα , ένα άλλο μέλος διαθέτει 

την ελάχιστη εμπειρία σε Δίκτυα κ.ο.κ.).  

Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω ελάχιστα επίπεδα συνιστούν προαπαιτούμενα στοιχεία 

συμμετοχής και δεν βαθμολογούνται ή ποσοτικοποιούνται σε οιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας αξιολόγησης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν σύμφωνα με την 

διαδικασία του άρθρου 26 της παρούσας και με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία που 

προβλέπονται στο άρθρο 24 της παρούσας κατωτέρω. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ελάχιστα επίπεδα του παρόντος άρθρου πρέπει να 

πληρούνται από ένα τουλάχιστον εκ των μελών της ένωσης. 
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Β. Ο μέσος κύκλος εργασιών των συμμετεχόντων των τριών τελευταίων ετών ή για όσο 

διάστημα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος – σε περίπτωση που το διάστημα αυτό είναι 

μικρότερο της τριετίας – θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 150.000,00  ευρώ.  

Στην περίπτωση ενώσεων ο μέσος κύκλος εργασιών ισούται με το μέσο όρο των ετησίων 

αθροισμάτων των κύκλων εργασιών των συμμετεχόντων στην ένωση. Διευκρινίζεται ότι το 

ως άνω ελάχιστο όριο συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο συμμετοχής και δεν 

βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Η 

προϋπόθεση αυτή θα ελεγχθεί σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 26 της παρούσας  

και με βάση τα στοιχεία που προβλέπονται και θα προσκομισθούν σύμφωνα με το άρθρο 

24 της παρούσας. 

 

ΆΡΘΡΟ 11 – Προθεσμία υποβολής προσφορών 
 

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 19/03/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

Ελλάδος 14:00 

2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων 

που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 18 της παρούσας. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην 

Αναθέτουσα Αρχή του άρθρου 5 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία 

μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Σε κάθε 

υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο 

αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής της. 

5. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο, (ταχυδρομικά, με courier, 

κ.λ.π.), ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου 

κατά τα ανωτέρω. 

6. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα ανωτέρω δε 

λαμβάνονται υπόψη. 
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ΆΡΘΡΟ 12 – Σύνταξη προσφορών 
 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 

περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν 

συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή 

αποκλεισμού. 

2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα 

πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον 

προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18 της παρούσας, κατά τον έλεγχο θα 

μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την 

αποσφράγιση της προσφοράς. 

3.Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο. 

4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. 

  

ΆΡΘΡΟ 13 – Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τρεις (3) 

μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές 

που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει και παράταση της ισχύος των προσφορών. 

 

ΆΡΘΡΟ 14 – Μορφή και περιεχόμενο προσφορών 
 

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα τρία ως άνω αντίτυπα και σε κάθε 

σελίδα αυτού, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο 

των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

θα πρέπει να είναι μονογραμμένη και να φέρει σφραγίδα της εταιρίας στην περίπτωση 

νομικού προσώπου.  

2. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις 

ακόλουθες ενδείξεις: 
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Προσφορά 

 

Διαγωνισμός κατά την ανοικτή διαδικασία της με αρ. 51540/2010 Απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«Υποστήριξη της Δομής του ΕΑΔ για τον προγραμματισμό ή/και την υλοποίηση ενεργειών 

που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης του, την καλύτερη οργάνωση του και την εύρυθμη 

λειτουργία του.» 

 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών 

Πόρων & Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» 

Επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζομένου  

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: (20/03/2012) 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται νομικό/φυσικό πρόσωπο/ένωση που υποβάλλει την προσφορά. Η συνοδευτική 

επιστολή αποτελεί την αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή του στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό, αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 της 

παρούσας και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

4. Μέσα στον φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς στοιχεία. Ο φάκελος της προσφοράς περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους τρεις (3) χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους: 

� Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 15 της παρούσας προκήρυξης. 

� Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε  

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα, το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται 

αναλυτικά στο άρθρο 16 της παρούσας προκήρυξης. 

� Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει μόνο ένα (1) 

πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των υποψηφίων. Τα περιεχόμενα της 
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οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 17 της 

παρούσας προκήρυξης. 

5. Όλοι οι υποφάκελοι φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

 

ΆΡΘΡΟ 15 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
 

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την προσφορά τους επί ποινή 

αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα κάτωθι 

οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα 

συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

  

1.  Α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, του υποψήφιου ή των νομίμων εκπροσώπων 

ή  διαχειριστών αυτού(στην περίπτωση προσωπικών εταιριών ή Ε.Π.Ε.)  ή του 

Πρόεδρου και του Διευθύνοντος Σύμβουλου (στην περίπτωση Ανωνύμων Εταιριών) 

στην οποία : 

• να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού (Διαγωνισμός κατά 

την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Υποστήριξη 

της Δομής του ΕΑΔ για τον προγραμματισμό ή/και την υλοποίηση 

ενεργειών που προβλέπονται στο Σχέδιο Δράσης του, την καλύτερη 

οργάνωση του και την εύρυθμη λειτουργία του.») και η ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού, 

να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος ή οι 

διαχειριστές ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος: 

- δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κάτωθι 

αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου,  

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

-  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες ή 

-  για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας, 

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία 

• να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

προσφοράς του: 

- δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του αντίστοιχα, 

- σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή 

αλλοδαπό, να δηλώνεται επιπλέον των ανωτέρω ότι δεν τελεί υπό κοινή 

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρων νομοθετημάτων. 

• να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά την κατακύρωση 

σύμφωνα με το άρθρο 24 της παρούσας. 

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος 

θα δηλώνει ότι: α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων έλαβε γνώση και γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή 

και ακριβή. 

2.  Α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, 

μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή 

του κωδικοποιημένου καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τα 

σχετικά ΦΕΚ), καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσης (για Α.Ε.) ή (για λοιπές εταιρείες) το 

ακριβές αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού διοικητικού οργάνου του Νομικού Προσώπου σε 

σώμα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος 

δεσμεύει νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του ή των 

μελών του διοικητικού οργάνου.  

Β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

καταστατικού/μη λύσης της εταιρίας. 

3.  Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου 

του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το οποίο 

εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων 

εταιριών) στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου) για υπογραφή και υποβολή 

προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς 

και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του 

διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.  

Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο ένωσης εταιριών, 

απαιτείται πέραν του ανωτέρω και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου 

για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της 

ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

4.  
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

αν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

ποινή αποκλεισμού από διαγωνισμούς με σχετική απόφαση αρμόδιου οργάνου. 

 

 

2. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων, όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα μέλη που συμμετέχουν στην 

ένωση.  

Επίσης στην προσφορά της ένωσης προσώπων πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, να αναγράφεται και να οριοθετείται με 

σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε 

Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,  

3. Για την πληρότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η 

Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 18 της παρούσας. 

4. Μετά την κατάθεση των προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητήσει 

διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόμενους επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι οποίοι 

οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του 

σχετικού εγγράφου, και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις 

ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. 

5. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου 

ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας 

προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

6. Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του υποψηφίου υπογράφονται 

από το νόμιμο εκπρόσωπό του, εκτός από την περίπτωση της Υ.Δ. αναφορικά με την ποινική 

κατάσταση των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε, καθώς και του Πρόεδρου και 

του Διευθύνοντος Σύμβουλου υποψήφιας Α.Ε., οι οποίες υπογράφονται από τα εν λόγω 

πρόσωπα. 

 

ΆΡΘΡΟ 16 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

ο οποίος περιλαμβάνει  τις κάτωθι ενότητες: 

1. Μεθοδολογική προσέγγιση 

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης του έργου. 
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Πρόταση υλοποίησης, οργάνωσης και παρακολούθησης του έργου. Δημιουργικές 

προτάσεις. 

Περιγραφή, ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε δραστηριότητες. 

2. Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης  

Σύνθεση Ομάδας Εργασίας.  

Οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των 

παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών. 

Θα πρέπει επίσης να συμπληρωθεί ο Πίνακας  που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται 

αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου 

και τυχόν εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων.  

 

 

 

 

ό

π

ο

υ

: 

• Σ

τ

η

  

 

• Σ

τ

η στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο κάθε 

προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου. 

• Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα" συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, 

σύμφωνα με την προτεινόμενη διοικητική οργάνωση της Ομάδας. 

• Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να 

αναλάβει κάθε στέλεχος της ομάδας έργου κατ΄ αντιστοιχία με την 

πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 

Εταιρεία : 

 

Στέλεχος 
Θέση στην Ομάδα 

Έργου 
Καθήκοντα 
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ΆΡΘΡΟ 17 – Περιεχόμενα υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 

                     

1. Στον υποφάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική 

προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει: 

• την συνολική τελική τιμή της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου, η 

οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ) με 

σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος. 

• ανάλυση του κόστους του έργου, σε σχέση με τις υπηρεσίες που θα παράσχει ο 

ανάδοχος και σε σχέση με το δυναμικό που θα απασχολήσει (ανθρωπομήνες). 

2. Για οικονομική προσφορά ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό 

του  έργου, ο υποψήφιος φορέας μέσα στον υποφάκελο  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφη, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και αναλυτικές 

διευκρινίσεις για την σύνθεση της προσφοράς που να αιτιολογούν το ύψος αυτής. Εφόσον 

η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει μη επαρκείς τις σχετικές αιτιολογίες η  προσφορά απορρίπτεται 

ως ιδιαιτέρως χαμηλή.  

3. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. 

4. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπομένων 

επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου. 

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

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, οι δε 

συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

6. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του άρθρου 2 της 

παρούσας δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον 

αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 

 

ΆΡΘΡΟ 18 -Διαδικασία – Στάδια διεξαγωγής διαγωνισμού 
 

1. Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει των κριτηρίων 

που ορίζονται στα άρθρα 21, 22 και 23 (αξιολογούμενα) της παρούσας προκήρυξης, αφού 

διενεργηθεί ο έλεγχος της καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 10 και 26 (ελάχιστες 

απαιτήσεις) και εφόσον δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 

της παρούσας. 
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2. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από Επιτροπή 

Αξιολόγησης. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα 

Διοικητικών Πόρων & Υποδομών, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 της με αρ. 271726/2010 

Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 1400/Β/6.9.2010), με την 

οποία μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα στον Ειδικό Γραμματέα να υπογράφει με 

«Εντολή Υπουργού» , μετά από διαδικασία κληρώσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011). Η ως άνω Επιτροπή 

εισηγείται σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή. Με 

αντίστοιχη διαδικασία συγκροτείται και Επιτροπή Ενστάσεων.  

3. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα αναλυτικά περιγραφόμενα 

στάδια στα άρθρα 18 έως 27 της παρούσας. 

 

ΆΡΘΡΟ 19 - Αποσφράγιση 
 

1. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της ως άνω 

Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους 

προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν.  

2. Αρχικά η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

του κυρίως φακέλου καθώς και του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» στις 20/03/2012 

ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

3. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται μόνο για όσους 

προσφέροντες γίνουν αποδεκτοί στο διαγωνισμό σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία 

του άρθρου 21 της παρούσας προκήρυξης με βάση τα στοιχεία  του υποφακέλου 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με 

σχετική πρόσκληση προς στους ως άνω υποψήφιους.  

4. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται σε ημερομηνία και 

ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση προς τους ως άνω 

υποψήφιους. Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.  
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5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη 

συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων και των προσφορών τους, προς τους όρους της 

προκήρυξης. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει σε σύνταξη 

πρακτικού όπου αναφέρονται οι υποβληθείσες προσφορές και οι συμμετέχοντες. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 - Έλεγχος Δικαιολογητικών 
 

1. Μετά την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» σύμφωνα με το άρθρο 19 

της παρούσας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή 

έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 15 της παρούσας και συντάσσει σχετικό πρακτικό 

με το οποίο εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη 

των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων 

τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόμενους επί των 

υποβληθέντων δικαιολογητικών του άρθρου 15, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός 

έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, και να 

αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός της ως άνω 

ταχθείσας προθεσμίας.  

3. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 ή σε 

περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν 

υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 της παρούσας και εφόσον αυτά 

πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ιδίως εφόσον δεν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού κατά τις διατάξεις της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική 

απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικώς και με 

τηλεομοιοτυπία. 

 

ΆΡΘΡΟ 21 - Αξιολόγηση ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Μετά την αποσφράγιση του υποφακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα με το 

άρθρο 19 της παρούσας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, όλων όσων έγιναν αποδεκτοί από την πρώτη φάση 

του διαγωνισμού σύμφωνα με το ως άνω άρθρο 20 
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 2. Η αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς γίνεται βάσει των παρακάτω κριτηρίων των και 

βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποψήφιοι θα 

κληθούν επίσης να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή και να 

απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της. Το σύνολο των κριτηρίων που αφορούν 

την Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑΣ 

1. Μεθοδολογική προσέγγιση      70% 

− Αναλυτική περιγραφή του τρόπου 

προσέγγισης του έργου. Έμφαση θα δοθεί 

στην κατανόηση των ιδιαίτερων 

απαιτήσεων του έργου. 

25%  

− Πρόταση υλοποίησης, οργάνωσης και 

παρακολούθησης του έργου.  

− Δημιουργικές προτάσεις. 

50%  

− Περιγραφή, ανάλυση κάθε φάσης του 

έργου σε δραστηριότητες 
25%  

2. Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης   30% 

− Σύνθεση Ομάδας Εργασίας  50%  

− Οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των 

καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση 

των παραδοτέων και την εκτέλεση των 

εργασιών.  

50%  

 

3. Θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφοράς, από 

τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε προσφέροντος. Η 

βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων και η αναγωγή των βαθμών σε ένα ΣΒΤΠ για την 

τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντος θα γίνει με τη μέθοδο που ακολουθεί: 

• Κάθε μέλος της  Επιτροπής Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο 

βαθμό από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. 

• Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών 

των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί επί τον 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του 

κριτηρίου αυτού. 
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• Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε 

ομάδας κριτηρίων. 

• Το άθροισμα αυτό των βαθμών των κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων θα 

πολλαπλασιασθεί επί τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων για να 

προκύψει ο βαθμός της ομάδας κριτηρίων.  

• Το άθροισμα των βαθμών των ομάδων κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο 

Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος.  

• Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με  

το συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

100

max

×
ΑΒΤΠ

ΑΒΤΠ
=ΣΒΤΠ  

όπου   = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς. 

4. Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω βαθμολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, συντάσσει πρακτικό και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους ταχυδρομικώς και με τηλεομοιοτυπία. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 22 - Αξιολόγηση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1. Μετά την αποσφράγιση του υποφακέλου της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα 

με το άρθρο 19 της παρούσας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει, σε κλειστές 

συνεδριάσεις, σε αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς, των υποψηφίων.   

2. Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 20%.  

3. Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ” κάθε προσφοράς.  

4. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος 

τύπος : 

100
min

×=

j

j
K

K
Q  

όπου : 
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Οj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j 

Κmin: το ποσό της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς 

Κj: το ποσό της προσφοράς j 

5. Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω βαθμολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, συντάσσει πρακτικό και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους ταχυδρομικώς και με τηλεομοιοτυπία. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 23 -Τελική Αξιολόγηση 
 
1. Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 

προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

jj QT ×+ΣΒΠΤ×= 2,08,0  

όπου: 

Tj: η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 

ΣΒΠΤ: η βαθμολογία του κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σε κλίμακα 0-100 

Oj: η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα 

0-100. 

2. Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω τελικής βαθμολόγησης 

συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στο 

Διαγωνισμό κατά φθίνουσα σειρά και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους ταχυδρομικώς και με τηλεομοιοτυπία. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 24 -Υποβολή Δικαιολογητικών κατά την κατακύρωση 
 

Μετά την κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων που υπέβαλε την 

πλέον συμφέρουσα προσφορά, ήτοι αυτός που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία 

σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα 21-23 της παρούσας, υποβάλλει τα ακόλουθα, σε 

σφραγισμένο φάκελο που φέρει εξωτερικά την ένδειξη «Φάκελος Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης», εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
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ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.2672/1998 (ΦΕΚ Α΄ 

290), στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα 

συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, το οποίο να προκύπτει ότι α) 

ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου 

καθώς και ε) φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα κατακυρωθεί το έργο, δεν έχουν 

καταδικαστεί, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 

άρθρου 9 της παρούσας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση, σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό συμβιβασμό. 

3. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα).  

Διευκρινίζεται ότι επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά 

της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 

Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας 

είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά 
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στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 

της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 

έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικά όλων των αρμόδιων κατά περίπτωση αρχών, από τα οποία να προκύπτει 

ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της 

ως άνω ειδοποίησης ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

8. Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 

λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής του 

άρθρου 15 έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να προσκομίσει με τα Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, το 

νέο Δ.Σ. κ.α.). 

 

9.Αναλυτικά βιογραφικά των μελών της προτεινόμενης Ομάδας Έργου από τα οποία να 

προκύπτει κατ΄ ελάχιστον η ακριβής διάρκεια της εμπειρίας-προϋπηρεσίας τους, η 

συμμετοχή και ο ρόλος/θέση τους (καθήκοντα, αρμοδιότητες) σε αναλόγου φύσεως έργα, 

με ένδειξη του ακριβούς αντικείμενου των εν λόγω έργων, της οικονομικής τους αξίας, του 

χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του μέλους σε αυτό.  

Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να 

αποδεικνύονται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την 

κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.  

Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος 
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στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποβάλλεται επιπλέον από έναν έκαστο εξ’ 

αυτών των στελεχών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την 

προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

10. Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 

11. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής περί του ολικού ύψους του 

κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές 

χρήσεις. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση βρίσκεται σε 

λειτουργία για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την κατά το νόμο έκδοση τριών (3) 

ισολογισμών, θα υποβάλλονται οι ισολογισμοί ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 

υπάρχουν κατά το χρονικό αυτό διάστημα.  

Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται 

από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ένορκη βεβαίωση περί 

του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, ή για όσο διάστημα βρίσκεται σε λειτουργία ο 

προσφέρων, αν αυτό είναι μικρότερο της τριετίας. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είναι ένωση 

προσώπων, όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για καθένα από τα 

μέλη που συμμετέχουν στην ένωση. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί από την ένωση 

συμφωνητικό μεταξύ των μελών της όπου : 

• θα αναγράφεται και θα οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και οικονομικό 

αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της 

Προσφοράς,  

• θα δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων 

των Μελών της Ένωσης (leader) 

• θα ορίζεται (με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται), κοινός 

εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για την εκπροσώπηση της Ένωσης και 

των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Για τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν εκδίδονται τα προαναφερόμενα 

δικαιολογητικά, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα που προβλέπονται από το δίκαιο ή 

που εκδίδονται από τις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές της Χώρας εγκατάστασης 

των προσώπων αυτών. 

Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικατασταθούν από Ένορκη Βεβαίωση 

του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται 

ούτε ένορκη βεβαίωση, αυτή αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ο υποψήφιος. Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη 

δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. 

 

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου η Επιτροπή Αξιολόγησης 

μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τον διαγωνιζόμενο επί των υποβληθέντων στοιχείων, 

ο οποίος οφείλει ν’ απαντήσει εντός έξι (6) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση 

του σχετικού εγγράφου, καθώς και να τον αποκλείσει σε περίπτωση που δεν θα 

αποκαταστήσει τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας. 

 

Οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις του προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 

Επισημαίνεται ότι στις διαδικασίες της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν εφαρμογή οι 

γενικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 και οι σχετικές κανονιστικές 

Υπουργικές αποφάσεις περί υποχρεωτικής αυτεπαγγέλτου αναζήτησης δικαιολογητικών εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΆΡΘΡΟ 25 Αποσφράγιση Δικαιολογητικών κατακύρωσης 
 
1. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 24 της παρούσας γίνεται 

δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν 

όσοι από τους προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν σε 
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ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση προς 

τους συμμετέχοντες.  

2. Κατά την αποσφράγιση των δικαιολογητικών του άρθρου 24 η Επιτροπή δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους προς τους όρους της προκήρυξης.  

 

ΆΡΘΡΟ 26 - Έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας Δικαιολογητικών κατακύρωσης – 
Έλεγχος κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο 

πληρότητας και νομιμότητας των δικαιολογητικών του άρθρου 24 της παρούσας και 

συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.  

2. Όταν ο προσφέρων στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης του 

παρόντος διαγωνισμού δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του άρθρου 24 της παρούσας προκήρυξης η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει  ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 24 της παρούσας προκήρυξης η κατακύρωση 

γίνεται στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίσει 

κατά τα ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 24 

της παρούσας, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  

3. Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής του προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση είναι, πέραν της υποβολής των παραπάνω προβλεπόμενων δικαιολογητικών, 

η μη πλήρωση των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 9 της παρούσας καθώς και η τήρηση 

των ελαχίστων επιπέδων χρηματοοικονομικής και τεχνικής-επαγγελματικής επάρκειας.  

4. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 9 της παρούσας 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος 

αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τα ελάχιστα επίπεδα του άρθρου 10 πρέπει να 

πληρούνται από ένα τουλάχιστον εκ των μελών της ένωσης/από όλα τα μέλη της ένωσης.  

6. Σε συνέχεια του ελέγχου του παρόντος άρθρου η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική 

απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης στον επιλεγέντα ανάδοχο. 



 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013» 

 

 
       

 

 36 

 

ΆΡΘΡΟ 27 - Επιλογή Αναδόχου και κατάρτιση σύμβασης 
 

1. Η επιλογή του Αναδόχου γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει 

των στοιχείων και της αντίστοιχης βαρύτητας αυτών όπως αναφέρονται στα άρθρα 21-23 

ανωτέρω.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο χωρίς 

κανείς από τους μετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση. 

3. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται υποχρεωτικά στους λοιπούς συμμετέχοντες. 

Στον υποψήφιο στον οποίο γίνεται η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. 

4.Ο επιλεγείς ανάδοχος καλείται για υπογραφή σύμβασης η οποία θα βασίζεται στην 

απόφαση κατακύρωσης και στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην οποία θα 

αποτυπωθούν λεπτομερώς οι υποχρεώσεις του, οι όροι και διαδικασίες υλοποίησης του 

Έργου. 

5. Ο επιλεγείς ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει προ ή κατά την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 10% 

της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

6. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός 

κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης μπορεί ν’ αποφασισθεί  η ανάθεση του Έργου στον επόμενο 

κατά σειρά κατάταξης ή η επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δύο περιπτώσεις η 

απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

 

 

Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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