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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 

«Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας (ΠΑΑ), 2007 - 2013 που συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού 

τομέα και στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.» 
 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, προκηρύσσει Διαγωνισμό κατά την ανοικτή διαδικασία της με αρ. 
51540/2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1856/Β/26.11.2010) 
και συγκεκριμένα των άρθρων 2  παρ. 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄ αυτής για την ανάθεση του ως άνω έργου 
παροχής υπηρεσιών.  

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηματοδοτείται στην επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) κατά 75% και από Εθνικούς Πόρους κατά 25%.Έχει 
ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες από την υπογραφή της. Τόπος παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου θα 
είναι η έδρα της Αναθέτουσας Υπηρεσίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, Αθήνα, Λ. Αθηνών 
58 , Τ.Κ. 104 41. 
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:  
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση και υποβοήθηση της ΕΥΔ ΠΑΑ όσον αφορά στην οργάνωση των ενεργειών 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007 – 2013. Απώτερος σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση 
βέλτιστων και εναλλακτικών μεθοδολογιών εκτίμησης των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθώς και 
μεθοδολογιών απάντησης στα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης των Μέτρων του ΠΑΑ 2007 - 2013 που συμβάλλουν 
στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και στη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες. Οι προτεινόμενες μεθοδολογίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα υφιστάμενα συστήματα 
συλλογής δεδομένων. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των δεικτών ή η απάντηση των κοινών 
ερωτημάτων, με βάση τα υφιστάμενα συστήματα συλλογής δεδομένων, ο Ανάδοχος θα προτείνει και θα 
προδιαγράψει ειδικές περιπτωσιολογικές μελέτες  ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμησή τους. Με την 
ολοκλήρωση του έργου, τα στελέχη της ΕΥΔ ΠΑΑ και των αντίστοιχων φορέων εφαρμογής θα έχουν ξεκάθαρη 
εικόνα του πλαισίου αξιολόγησης του κάθε μέτρου και των τρόπων συλλογής δεδομένων για την εκτίμηση και 
παρακολούθηση των δεικτών και την απάντηση των κοινών ερωτημάτων, έτσι ώστε να προετοιμάσουν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007 – 2013. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ, 
ΕΟΧ, ΣΔΣ του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Για ενώσεις ή 
κοινοπραξίες δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για υποβολή προσφοράς. Κάθε διαγωνιζόμενος, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές.  
Αποκλείονται οι υποψήφιοι για τους οποίους υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που 
περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης, ή όσοι τελούν στις καταστάσεις που περιγράφονται 
αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης, ή όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται 
αναλυτικά στο τεύχος της προκήρυξης (βλ. άρθρο 9 αναλυτικού τεύχους προκήρυξης) 
Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 
Απαιτούμενα αποδεικτικά νομικού καθεστώτος : 
Για εταιρείες απαιτούνται δικαιολογητικά σύστασης και νομιμοποίησης.  
Ειδικά για Α.Ε. : Φ.Ε.Κ. ορισμού Δ.Σ., ίδρυσης και τροποποιήσεις, καταστατικό. 
Απαιτούμενοι όροι τεχνικής ικανότητας : 
Η ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος το οποίο να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 
δύο έργα ή ερευνητικές εργασίες που να αφορούν τα κάτωθι αντικείμενα: 

 παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαθρωτικά ταμεία 
κατά την τελευταία οκταετία  

 παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδράσεων των προγραμμάτων στην ανταγωνιστικότητα του 
αγροδιατροφικού τομέα κατά την τελευταία οκταετία 
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 παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδράσεων των προγραμμάτων στην διαφοροποίηση προς μη 
γεωργικές δραστηριότητες κατά την τελευταία οκταετία 

 διαμόρφωση και εφαρμογή δυναμικών περιφερειοποιημένων οικονομετρικών μοντέλων γενικής 
ισορροπίας, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης των επιδράσεων των 
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε συγκεντρωτικό επίπεδο, κατά την τελευταία οκταετία. 

Απαιτούμενα αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας : Αναλυτικά βιογραφικά του Υπευθύνου καθώς και των 
λοιπών μελών της προτεινόμενης Ομάδας Έργου. 
Κατά την υποβολή των προσφορών τα δικαιολογητικά πλην των αποδεικτικών του νομικού καθεστώτος 
αναπληρώνονται από Υπεύθυνες Δηλώσεις. Πριν την κατακύρωση θα ζητηθούν όλα τα δικαιολογητικά από 
τον επιλεγέντα όπως αναλυτικά ορίζονται στο τεύχος της προκήρυξης. 
Διαδικασία – κριτήρια ανάθεσης : 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση την ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια : 
i) Κριτήριο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς – Συντελεστής βαρύτητας 80%: 
-Μεθοδολογική προσέγγιση- Συντελεστής βαρύτητας : 70% 
-Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης – Σύστημα Διοίκησης του  έργου– Συντελεστής βαρύτητας :   30% 
ii) Κριτήριο αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς – Συντελεστής βαρύτητας:   20% 
Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής : 
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. 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 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, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην 
προκήρυξη και στην σύμβαση που θα υπογραφεί. 
Ειδικοί όροι εκτέλεσης σύμβασης : 
Σε περίπτωση που επιλεγεί ένωση ή κοινοπραξία, η οποία δεν έχει ιδιαίτερη νομική μορφή, η Αναθέτουσα Αρχή 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει πριν από την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί είτε 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. 
Υποβολή  και Αποσφράγιση προσφορών : 
Οι προσφορές υποβάλλονται έως την 12 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο πρωτόκολλο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, στον τρίτο όροφο της  Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών 
Πόρων και Υποδομών, Λ. Αθηνών 58, Αθήνα. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε 3 μήνες.  
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Λεωφόρος 
Αθηνών 58, τ.κ. 104 41 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00, και όσοι από τους 
υποψήφιους το επιθυμούν, θα μπορούν να παρευρεθούν. 
Πληροφορίες : 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το πλήρες κείμενο της παρούσας Προκήρυξης ή λοιπές 
πληροφορίες από τον Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Π.Α.Α., ταχυδρομική διεύθυνση : Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας 210-5275083, 210-5275216 όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-15.00). Επίσης στην ιστοσελίδα:  www.agrotikianaptixi.gr 
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