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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανοικτή 
διαδικασία του ΠΔ 4/2002 για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 125Β, 224, 
226 ΚΑΙ 227 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 – 2013»  
 

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22-4-2005),  

2. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και 
διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), όπως έχει 
εξειδικευθεί και  ισχύει,  

3. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου», όπου αναλογικά εφαρμόζεται, για θέματα που δεν ρυθμίζονται από 
υο ΠΔ4/2002,  

4. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών 
Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-
2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Την ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ Β/1856/26.11.2010) «Καθορισμός των 
στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της 
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους. 

6. Την υπ' αρ. 399570/10-10-2001 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας "Σύσταση 
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας" 
(ΦΕΚ 1363/01.Β'), όπως συμπληρώθηκε με τις 22992/20-02-2002 (ΦΕΚ 
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233/02 τ.Β') και 222822/06-06-2003 (ΦΕΚ 592/03 τ.Β') όμοιες αποφάσεις, 
καθώς και το άρθρο 46 του Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ 
Α/267/3.12.07) με το οποίο ο Διοικητικός Τομέας μετονομάστηκε σε 
"Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών".  

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με αριθ. 10480(400/τ.ΥΟΔΔ/23.08.2012), με την 
οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θεμάτων ο 
Θεοχαρόπουλος Αθανάσιος του Στεφάνου. 

8. Την με αριθ.πρωτ. 5585/27-8-2010 (ΦΕΚ 1492/Β/6-9-2010) απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 
(ΕΥΔ ΠΑΑ) στις Υπηρεσίες: Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος, Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, Δ/νση 
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και Δ/νση Αναδασώσεων και 
Ορεινής Υδρονομίας και Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής 
Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Την αρ. 3370/28-6-2011 (ΑΔΑ: 4A2XB-27) απόφαση ένταξης της πράξης με 
τίτλο «Σύμβουλος συνεχούς υποστήριξης των φορέων εφαρμογής των μέτρων  
123Β,125Β,224,226 και 227 του ΠΑΑ 2007-2013» στο πρόγραμμα «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 151784, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

10. Την υπ' αριθ. 0828ΣΑΕ (Κωδικός Έργου 2011ΣΕ08280011) από την οποία θα 
χρηματοδοτηθεί η ενέργεια,  

11. Τα αριθ. πρωτ. 205158/2898/23.11.10 (εισερχόμενο 8622/1.12.10) και 
115072/464/10.2.11 (εισερχόμενο 1271/18.2.2011) έγγραφα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής, Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών 
Πόρων σύμφωνα με τα οποία αιτούνται την πρόσληψη συμβούλου για την 
υποστήριξη των Δ/νσεων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Π.Δ και Φ.Π. της 
Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ για την υλοποίηση των εκχωρηθέντων 
Δασικών Μέτρων του ΠΑΑ,   

12. Tο με αρ.πρωτ.217991/1794(εισερχόμενο 2927/21-6-2011) περί ανάλυσης 
της σχετικής δαπάνης,  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
Την προκήρυξη του έργου  με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 125Β, 224, 226 ΚΑΙ 227 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 - 
2013» σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 3 της απόφασης με αρ. 
51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/ΦΕΚ Β’1856/26.11.2010.  
 
ΟΡΙΣΜΟΙ:  
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός 
Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013». 
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Τίτλος Έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 125Β, 224, 226 ΚΑΙ 227». 
Κατηγορία έργου: Παροχή Υπηρεσιών με κωδικό Β.3.1 Σύμβουλοι, όπως 
προσδιορίζεται και στην απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  με αρ. 51540/2010 (ΦΕΚ B/1856/26-11-
2012)  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  
Φορείς Εφαρμογής:  Οι Δ/νσεις της Ειδικής Γραμματείας Δασών στις οποίες έχουν 
εκχωρηθεί τα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 5585/27-8-2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
Διάρκεια: Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Προϋπολογισμός: Εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ πλέον του Φ.Π.Α.  
Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή  Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών ή 
Συνεταιρισμοί. 
Ανάθεση: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με, το 
ΠΔ 4/2002, την απόφαση 51540/2010 και το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ 
Α΄150), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά για όλα τα ζητήματα, που δεν ρυθμίζει το 
ΠΔ 4/2002 
Λήξη υποβολής προσφορών:  05/02/2013 ώρα 15:00. Η ημερομηνία 
αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. 
Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν σε  κλειστούς φακέλους στη 
γραμματεία της Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», (Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα ΤΚ 104 41, 
3ος όροφος). Οι φάκελοι των προσφορών θα είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα του 
υποψήφιου αναδόχου. 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να παραλάβουν την προκήρυξη 
μπορούν να απευθύνονται: 

- Στο Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Π.Α.Α., Λ. Αθηνών 58, όροφος 2ος, αρμόδιοι υπάλληλοι 
Κακαβά Μαρία και Μακρής Βασίλειος Μονάδα Δ’,  τηλέφωνο 2105275062 και 
2105275093, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09.00-15.00). 

- Επίσης σχετικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα:  
http://www.agrotikianaptixi.gr 

Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται επιβάρυνση των ενδιαφερομένων.  

 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Σύμβουλος του εν λόγω έργου:  
 

• Θα υποστηρίζει τους φορείς εφαρμογής στην παρακολούθηση της  πορείας 
εφαρμογής των Μέτρων 125Β, 224, 226 και 227  (προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα, χρηματοοικονομική πρόοδος, τους ποσοτικοποιημένους 
δείκτες, τις προοπτικές εξέλιξης των, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις που 
προκύπτουν από την Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΑΑ), σύμφωνα με τις σχετικές 
οδηγίες της ΕΥΔ ΠΑΑ. 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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• Θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής για την έκδοση ή τροποποίηση όλων 
των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και  αποφάσεων (όπως ενδεικτικά, ΥΑ, 
ΚΥΑ , Υπουργικές αποφάσεις λεπτομερειών εφαρμογής κλπ), την έκδοση 
προκηρύξεων και συμπλήρωση Τεχνικών Δελτίων κλπ απαραίτητων ενεργειών, 
όσον αφορά ειδικά το μέτρο 227 Δράση 2, καθώς και τη σύνταξη όλων των 
εντύπων, που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των ανωτέρω μέτρων του 
ΠΑΑ, όπως ενδεικτικά οδηγοί εφαρμογής, φακέλοι υποψηφιότητας των μέτρων 
και δράσεων που θα εφαρμοστούν, κ.ο.κ.  

 
• Θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής στην εξακρίβωση της ορθής 

εφαρμογής των απαιτούμενων διοικητικών ελέγχων/επαληθεύσεων πριν από 
την ένταξη και κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση πράξεων, στον διοικητικό 
έλεγχο και την πληρότητα των αιτήσεων χρηματοδότησης / ενίσχυση, την 
καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα και την 
τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ιδίως των εθνικών και κοινοτικών 
κανόνων που διέπουν την υλοποίηση και συγχρηματοδότηση των πράξεων, και 
θα προετοιμάζει αυτούς προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στους 
προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ ελέγχους 
και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται απ’ όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της 
Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
• Θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής στην οργάνωση ενιαίου 

κωδικοποιημένου αρχείου και θα καταχωρεί στο ΟΠΣΑΑ τα απαραίτητα στοιχεία 
αναφορικά με την υλοποίηση των Δασικών Μέτρων και Δράσεων, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
ΠΑΑ. 
 

• Θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής στην καταχώρηση και στον έλεγχο 
των στοιχείων που αφορούν στις ετήσιες εκθέσεις κρατικών ανισχύσεων στο 
πληροφοριακό σύστημα SAR(State Aid Reportihg Intaractive) 

 
• Θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής στην εξέταση του βαθμού επίτευξης 

των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αναληφθείσες 
νομικές δεσμεύσεις. Θα συνδράμει στον εντοπισμό προβλημάτων κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και θα εισηγείται στους φορείς εφαρμογής 
προτάσεις και διορθωτικά μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους. Σε περίπτωση 
απόκλισης από τους όρους της Απόφασης Έγκρισης ή χρονικών 
καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών σε σχέση με την 
προγραμματισθείσα πρόοδο, θα προτείνει στους φορείς εφαρμογής 
συγκεκριμένες ενέργειες για την εγκριθείσα πράξη (επανεξέταση, ανάκληση , 
τροποποίηση) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου του ΠΑΑ. 

 
• Θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία και υποστήριξη, κατά τις διαδικασίες,  

ΙΙ_1 Προέγκριση δημοπράτησης, ΙΙ_2 Προέγκριση σύμβασης, ΙΙ_3 
Προέγκρισης ΑΠΕ,  όπως αυτές αναφέρονται στη Λειτουργική περιοχή ΙΙ της 
Ενότητας ΙΙ του Σχεδίου Διαχείρισης και Ελέγχου. 
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• Θα παρέχει στους Φορείς Εφαρμογής την αναγκαία τεχνογνωσία και 
υποστήριξη κατά τη διαδικασία της διακήρυξης, της ανάθεσης, κατάρτισης και 
τροποποίησης της σχετικής σύμβασης υλοποίησης των πράξεων και της 
παρακολούθησης. 

 
• Θα παρέχει υποστήριξη στους Φορείς Εφαρμογής για κάθε πληροφορία που 

τους ζητείται από την ΕΥΔ ΠΑΑ / ΕΥΕ ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών, 
αναφορικά με την υλοποίηση των  Δασικών Μέτρων και Δράσεων και σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

 
• Θα υποστηρίζει και θα προετοιμάζει τους Φορείς Εφαρμογής αναφορικά με την 

εκπόνηση, επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων των  Δασικών Μέτρων και 
Δράσεων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ. 

 
• Θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής στη σύνταξη των ετησίων και τελικών 

εκθέσεων των Δασικών Μέτρων και Δράσεων, καθώς επίσης και στην έκθεση 
δραστηριοτήτων της παράλληλης αξιολόγησης. 

 
• Θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής στην κατάρτιση του ετησίου 

προγράμματος ενεργειών με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και στην 
κατάρτιση των περιοδικών εκθέσεων που αφορούν τα επιτευχθέντα 
αποτελέσματα σε σχέση με τους ετήσιους στόχους. 

 
• Θα υποβάλλει προτάσεις και γενικά θα υποστηρίζει τους Φορείς Εφαρμογής για 

την τήρηση των κανόνων του υφιστάμενου εθνικού και κοινοτικού δικαίου, 
ιδιαίτερα δε όσον αφορά τους τομείς του ανταγωνισμού, του περιβάλλοντος, 
της κοινής αγροτικής πολιτικής, της ισότητας των φύλων καθώς και της 
δημοσιότητας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας. 

 
• Θα μεριμνά ώστε οι Φορείς Εφαρμογής να μπορούν να έχουν πλήρη, αξιόπιστη 

και αντικειμενική ενημέρωση για τα κρίσιμα θέματα στα Δασικά Μέτρα και 
Δράσεις και επεξεργασμένες, εναλλακτικές επιλογές, προκειμένου να 
εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων. 

 
Ο Σύμβουλος, κατά τη διάρκεια του έργου,  θα παρέχει, πέραν των όσων 
περιγράφονται παραπάνω, και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους 
Φορείς Εφαρμογής, οι οποίες μπορούν να έχουν σχέση με τεχνικά θέματα, με θέματα 
διαχείρισης προγραμμάτων, θεσμοθέτησης διαφόρων δράσεων και προσαρμογής 
δράσεων σε εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
 
 
Β. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

1. Τετραμηνίες Εκθέσεις Παρεχομένων Υπηρεσιών,  στις οποίες θα αναφέρονται 
όλες οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον Ανάδοχο για τον φορέα 
εφαρμογής στην αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, αξιολόγηση της πορείας 
υλοποίησης των μέτρων, προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας των διαδικασιών και προγραμματισμό των απαιτούμενων 
ενεργειών του επόμενου έτους. 
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2. Όλα τα έγραφα – γνωμοδοτήσεις που έχουν συνταχτεί από τον ανάδοχο για 
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν εισηγήσεως/σχετικού αιτήματος 
των Φορέων Εφαρμογής 

3. Εισηγήσεις Προεγκρίσεων δημοπράτησης, Προεγκρίσεων σύμβασης, 
Προεγκρίσεων ΑΠΕ για τα ενταγμένα στα μέτρα έργα. 

4. Έκθεση ολοκλήρωσης που θα καλύπτει το σύνολο της χρονικής διάρκειας της 
σύμβασης και η οποία θα περιέχει τη συνολική αποτίμηση  του έργου του 
συμβούλου. 
 

Οι εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις υποβάλλονται εντός (20) ημερών από τη λήξη 
της αντίστοιχης περιόδου αναφοράς ή του αντίστοιχου αιτήματος του φορέα 
εφαρμογής σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Αναθέτουσα Υπηρεσία ή 
διαβιβάζονται σε εκείνη δια της αρμόδιας Υπηρεσίας των Φορέων Εφαρμογής εντός 
του ανωτέρου χρονικού διαστήματος.   
 
Ενημέρωση Ενδιαφερομένων 
 
Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας προκήρυξης αποτελούν τα εξής: 

• 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 

 
Στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://www.agrotikianaptixi.gr διατίθεται 
ηλεκτρονικά η αναλυτική προκήρυξη, καθώς και το σύνολο του θεσμικού πλαισίου 
που αφορά την εφαρμογή του Π.Α.Α. 
 
 
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης. 
 
Κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ του 
Αναδόχου και της ΕΥΔ ΠΑΑ, παρουσία εάν παραστεί ανάγκη και του Φορέα 
Εφαρμογής,  με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  
 
 
 
 
Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

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 εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(€75.000) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της ΣΑΕ 0828 και ειδικότερα τον κωδικό 2011ΣΕ08280011. 
 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/nsp_101209_sfc_tel.pdf
http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=0f6d11a5f98dbcc4
http://www.agrotikianaptixi.gr/


7 

 

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 θα γίνονται τμηματικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 
4/2002 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. Ο προσδιορισμός της τμηματικής καταβολής θα συνδέεται 
υποχρεωτικά με την τμηματική  παράδοση του έργου, όπως τελικά θα 
καθορισθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 

 
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 τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές 
εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 
Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 
 
 
Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  
Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές του έργου. Ο προσφέρων, στον οποίο θα ανατεθεί το παρόν έργο, 
αναλαμβάνει συνολικά: 

 την ευθύνη για την έγκαιρη υλοποίηση κάθε επιμέρους εργασίας σύμφωνα με 
τις κάθε φορά προτεραιότητες και ανάγκες μέχρι τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου. 
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 την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, 
σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις της 
αναθέτουσας αρχής. 

 την εν γένει υποστήριξη της ΕΥΔ ΠΑΑ, της ΕΥΕ ΠΑΑ και των Φορέων 
Εφαρμογής για την υλοποίηση του παρόντος έργου, στο πλαίσιο των όρων, 
όπως αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Ο προσφέρων, στον οποίο θα ανατεθεί το παρόν έργο, οφείλει να συνεργάζεται στενά 
με την ΕΥΔ ΠΑΑ καθώς και με όποιον άλλο φορέα ή άτομο του υποδειχθεί, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 
 

ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν αποκλειστικά εγγράφως διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Π.Α.Α. 2007-2013 Λεωφόρος Αθηνών 58, 2ος όροφος, τηλέφωνα 2105275062 και 
2105275093, τηλεομοιοτυπία 2105275124, e-mail : mkakava@mou.gr και 
vmakris@mou.gr . 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα 
Αρχή. Επί αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων – διευκρινίσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού. 

Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την 
παραλαβή της σχετικής αίτησης. 

Όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις 
απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
http://www.agrotikianaptixi.gr. 

Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων 
της προκήρυξης από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι παρεχόμενες απαντήσεις / διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Υπηρεσία δεν 
δύνανται να τροποποιήσουν / μεταβάλλουν ή συμπληρώσουν ουσιωδώς το 
περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 
 
 
 
Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Δικαίωμα συμμετοχής – υποβολής προσφοράς 
 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισμοί, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική 
τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της 
Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

mailto:mkakava@mou.gr
mailto:vmakris@mou.gr


9 

 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ Α’ 
139/27.06.1997) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ε.Ε. 

Εφόσον υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση ή Κοινοπραξία φορέων, η οποία δεν 
έχει περιβληθεί τη χρονική στιγμή της υποβολής νομική μορφή, θα πρέπει η 
προσφορά να υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους , εξουσιοδοτημένο προς τούτο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως θα προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης των φορέων, ο επικεφαλής 
εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του.  

Σε περίπτωση που επιλεγεί ένωση ή κοινοπραξία, η οποία δεν έχει ιδιαίτερη νομική 
μορφή, οφείλει πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον της ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, 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. 

Τα μέλη της κοινοπραξίας ή της ενώσεως ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που θα υπογραφεί μετά την ανάθεση του 
έργου και έως της ολοσχερούς εκτελέσεώς του. 

Κάθε υποψήφιος και προσφέρων μπορεί να συμμετέχει με μία μόνον προσφορά είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης. 

Η συμμετοχή σε περισσότερες της μίας προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης όλων 
των προσφορών στις οποίες ο συγκεκριμένος υποψήφιος μετέχει. 

 
2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής / Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / 
Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 
 

2.1 Κάθε προσφέρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά) θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς 
με ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό: 

•   Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα και τεκμηριωμένη εμπειρία 
σχετική με το αντικείμενο του έργου, αλλά και με τις ευρύτερες κανονιστικές 
διατάξεις και τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων 
παρεμβάσεων από όλα τα Ταμεία της Ε.Ε. Η ως άνω απαίτηση καλύπτεται από 
την επιτυχής ολοκλήρωση κατά την τελευταία πενταετία (2007-2011), 
τουλάχιστον ενός συναφούς έργου που αφορά στην εφαρμογή 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.  

•  Κατάλληλη γενική υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη των υπηρεσιών που 
θα παρασχεθούν. 

•  Κατάλληλα στελεχωμένη ομάδα έργου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επόμενης Παραγράφου 2.2 



10 

 

2.2 O Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να στελεχώνεται με ικανό σε αριθμό προσωπικό, 
καθώς και με κατάλληλο και ικανό σε αριθμό επιστημονικό προσωπικό, ειδικοτήτων 
αντίστοιχων με τη φύση των δράσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια των 
εκχωρηθέντων στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασικών Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 σύμφωνα 
με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων.  

Ειδικότερα θα πρέπει να στελεχώνεται από: 

• Υπεύθυνο έργου που θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Συμβούλου 
Συνεχούς Τεχνικής Υποστήριξης. 

• Ομάδα Έργου, που σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου αναλαμβάνει 
επιμέρους εργασίες στο πλαίσιο του έργου. 

• Ομάδα Συμβούλων, που θα  αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη τα οποία 
υποστηρίζουν, κατά περίπτωση, τις εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου. 

 

Ο υπεύθυνος έργου, ειδικότητας Γεωτεχνικού – Δασολόγου, θα πρέπει να έχει 
εκτελέσει χρέη συντονιστή κατά την τελευταία πενταετία (2007-2011) σε μια 
τουλάχιστον σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης έργων και να έχει 
εμπειρία στην μελέτη ή/και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων για 10 έτη.  

Στο προσωπικό της Ομάδας Έργου πρέπει να περιλαμβάνονται επιστήμονες με 
κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία σε τεχνικά, νομικά και οικονομικά θέματα, ώστε η 
Ομάδα Έργου να ανταποκριθεί στις ανάγκες για: 

• Την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων των  δασικών μέτρων και δράσεων του 
ΠΑΑ, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων (π.χ. καθεστώτα 
ενισχύσεων, έργα υποδομής / δημόσιες συμβάσεις κ.λ.π.) 

• Τη χρήση και αξιοποίηση τεχνικών διοίκησης έργου για τον προγραμματισμό 
και την παρακολούθηση της εξέλιξης των  δασικών μέτρων και δράσεων του 
ΠΑΑ. 

• Την αξιοποίηση εμπειρίας σε συγχρηματοδοτούμενα από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους προγράμματα, καθώς και την οικονομική και 
χρηματοδοτική διαχείριση και λειτουργία των μηχανισμών και των διαδικασιών 
των Δημοσίων Επενδύσεων. 

Στο προσωπικό της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, 
τρεις Δασολόγοι με πενταετή εμπειρία στην μελέτη και εκτέλεση δασοτεχνικών 
έργων / ορεινών υδρονομικών, αναδασώσεων, δασικής οδοποιίας και αντιπυρικής 
προστασίαςκαι ένας Οικονομολόγος με πενταετή εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης.  

Στην Ομάδα Συμβούλων θα πρέπει να συμμετέχουν εξειδικευμένοι συνεργάτες του 
Τεχνικού Συμβούλου, σε διάφορα επιμέρους θέματα των εκχωρηθέντων δασικών 
μέτρων και δράσεων του ΠΑΑ. Οι συνεργάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
καλύπτουν με τις γνώσεις τους τα θεματικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν τα προς 
ένταξη έργα. 
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2.3 Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΔ ΠΑΑ και θα πρέπει να 
συνεργάζεται συστηματικά με τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας. 

2.4 Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των 
ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά 
του (εντός του Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») ως στοιχεία 
τεκμηρίωσης βιογραφικά σημειώματα, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες 
τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην 
παράγραφο 9 του μέρους Η της παρούσας. 

2.5 Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις συνιστούν προαπαιτούμενα 
στοιχεία συμμετοχής και δεν βαθμολογούνται ή ποσοτικοποιούνται σε οιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου Θ της παρούσας και με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο Η. 9 της παρούσης. 

 
3. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, όσοι δεν πληρούν 
τα κάτωθι κριτήρια: 

 1. υπάρχει οριστική και 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, 

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, 
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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. 

 

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. 
 
 
4. Δικαιώματα Προσφερόντων 
 
Η συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα. Η 
συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρης αποδοχή της παρούσας προκήρυξης εκ 
μέρους του υποψηφίου. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης 
εξ αυτού του λόγου στους υποψήφιους. 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 
συμμετοχή τους. 
 
 
Η. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 05/02/2013 και μέχρι  ώρα 
15:00. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην 
υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής προσφορών. Σε κάθε 
υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο 
αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής. Προσφορές οι οποίες δεν έχουν λάβει 
αριθμό πρωτοκόλλου εγκαίρως δεν λαμβάνονται υπόψη.  

2. Απαγορεύεται επί ποινή απορρίψεως των προσφορών η συμμετοχή ενός 
φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια προσφορές. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν 
ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές 
για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου. 

4. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί 
στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω. 

5. Πιστοποιητικά και έγγραφα σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, λαμβάνονται 
υπόψη μόνον αν συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική 
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επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο 
εκπρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην 
περιοχή της οποίας έχουν συνταχθεί τα έγγραφα ή από την πρεσβεία στην 
Ελλάδα ή το προξενείο της χώρας προέλευσης. Σε περίπτωση διαφορών στη  
μετάφραση, υπερισχύει το κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα. 

6. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα (πλην των 
δικαιολογητικών) και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π.) Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα 
πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή 
του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και 
γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

7. Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται σε ενιαίο 
σφραγισμένο με την σφραγίδα του αναδόχου φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει 3 
ξεχωριστούς υποφακέλους επίσης σφραγισμένους με την σφραγίδα του 
αναδόχου. Όλοι οι υποφάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι 
τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

8. Ο πρώτος υποφάκελος περιέχει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά/υπεύθυνες 
δηλώσεις και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το λοιπό υλικό, ο δεύτερος 
περιλαμβάνει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή την ανάλυση που αφορά στην 
τεχνική προσφορά, και ο τρίτος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή  την 
οικονομική προσφορά με ισχύ 120 ημερών από την υποβολή της. Προσφορές 
που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των 
προσφορών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΠΔ 118/2007, άρθρο 13, 
παρ.3. 
Ο ενιαίος  σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής 
ενδείξεις: 

- Την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψηφίου ή τις Επωνυμίες και τις 
Διευθύνσεις των εταιρειών μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας 

- Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τον αριθμό της συναφούς 
προκήρυξης 

- Τον Αποδέκτη (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό), 
ως ακολούθως : 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 – 2013 

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την επιλογή Αναδόχου 
για το έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 125Β, 224, 226 ΚΑΙ 227 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 - 
2013»  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:     05/02/2013 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η’ ΤΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 
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Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 
να αποσφραγισθούν και να σφραγισθούν εκ νέου χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, 
στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό/ νομικό πρόσωπο/ ένωση/ 
κοινοπραξία, που υποβάλλει την προσφορά και ο χρόνος ισχύος της 
προσφοράς. Η συνοδευτική επιστολή υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 
σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων (ο οποίος θα έχει 
οριστεί προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο) ή από τους νόμιμους 
εκπροσώπους των εταιριών, που συμμετέχουν στην ένωση.  

9. Στον Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, 
εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού. 

• Σε  περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο 
αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, 
καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών 

• Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού 
Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης ή 
Κοινοπραξίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό 
(πλην μονοπρόσωπων εταιριών) και παρέχεται 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 προσφοράς από νομικό πρόσωπο ή κοινής 
προσφοράς από  εκπρόσωπο ένωσης εταιριών ή Κοινοπραξίας αντί του ανωτέρω 
είναι δυνατή η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή 
και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή των 
μελών της ένωσης ή Κοινοπραξίας εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα 
τα μέλη της ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

 
i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75) με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής από τον προσφέροντα στην οποία: 
 
- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

- Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς  οι 
διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος (προκειμένου περί Α.Ε.) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : 

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 
της 29.1.1998, σελ. 1). 
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• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE 
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 
316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και 
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες και κάθε μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση (κοινή του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει), 
παύση εργασιών, παύση πληρωμών,  αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών ή πληρωμών. 

- Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες και κάθε μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας είναι:  

• ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

• φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  

- Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 
έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών και εγγράφων σε σχέση με τα 
παραπάνω για τα οποία υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, και πριν από την κοινοποίηση κατακύρωσης στον ανάδοχο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει.  

Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος του 
νομικού προσώπου, εκτός από την περίπτωση της Υπεύθυνης Δήλωσης 
αναφορικά με την ποινική κατάσταση των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε., καθώς και του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου 
υποψηφίας Α.Ε., οι οποίες υπογράφονται από τα αναφερόμενα πρόσωπα.  Σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται για κάθε 
μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 

- Ο φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
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- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, 

- η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου 

- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,  

- συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,  

- δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, 

- θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του 
διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που 
τυχόν θα τεθούν υπόψη τους  και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών 
τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υπογράφονται από τους νομίμους ή 
τους ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των νομικών προσώπων και σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης ή 
της κοινοπραξίας. 

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων ή νομικών εταιρειών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγγραφα 
υποβάλλονται και για κάθε μέλος της ένωσης. 

 
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος 
άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
 
 

i.   Πρόταση Μεθοδολογίας-Προσέγγισης του Έργου 
 Στο σημείο αυτό περιέχονται τα όσα ήδη αναλύονται στο «Αντικείμενο του έργου 
-Αναλυτικά καθήκοντα του Αναδόχου – Παραδοτέα»,  όπως αυτά περιγράφονται 
στο σημείο Α της παρούσας. 

 
ii. Οργανωτικό Σχήμα Υλοποίησης – Σύστημα Διοίκησης του έργου 
Σύνθεση Ομάδας Εργασίας με τις σχετικές με το έργο ειδικότητες – Προτεινόμενο 
Σύστημα Διοίκησης σε σχέση με τις θεματικές ενότητες του έργου. Οργανωτικό 
σχήμα, περιγραφή των καθηκόντων σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων 
και την εκτέλεση των εργασιών.  

Η  Οργάνωση – Διοίκηση του έργου περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης και οργάνωσης του Διοικητικού 
Πυρήνα της Ομάδας Έργου (των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο). 

2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα  που ακολουθεί, στον οποίο θα παρέχονται 
αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη 
της Ομάδας Έργου και εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων. Στον εν 
λόγω Πίνακα θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς η ομάδα των στελεχών που 
θα απασχοληθεί για την ολοκλήρωση των επί μέρους παραδοτέων του 
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έργου. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμη η  παρουσίαση διακριτών 
πινάκων για επί μέρους παραδοτέα, όπου ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει 
αναγκαία: 

 
 
 
 

 

ό

π

ο

υ

: 

• Σ

τ

η

  

• Σ

σ 

 

 

• Στη 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 και της ομάδας συμβούλων κατ΄ 
αντιστοιχία με την πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική 
προσφορά, η οποία θα παρουσιάζεται σε αναλυτικό πίνακα ανά κατηγορία εργασιών 
που θα εκτελεσθούν. 

Επίσης, θα περιλαμβάνει πίνακα των απασχολούμενων στελεχών, με ανθρωπομήνες 
απασχόλησης, κόστος ανθρωπομήνα για κάθε κατηγορία στελεχών και συνολικό 
κόστος, που θα αφορά στους συνολικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης του συνόλου 
των στελεχών.  

Τέλος, θα περιέχει τη συνολική τελική τιμή της οικονομικής προσφοράς για την 
εκτέλεση του έργου, η οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς 
ΦΠΑ και με ΦΠΑ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & 

ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
Εταιρεία : 

 

Στέλεχος 
Θέση στην 

Ομάδα  Έργου 
Καθήκοντα 
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Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το 
σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου. Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον ως άνω 
προϋπολογισμό δεν γίνονται δεκτές και επιφέρουν αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς και τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος φορέα.  

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. 

Τυχόν έκπτωση επί του ως άνω προεκτιμώμενου τιμήματος πρέπει να δηλώνεται 
εγγράφως στον ίδιο υποφάκελο.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, 
ειδικότερα δε σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως χαμηλών προσφορών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
Θ.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 
 
Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013 ή του οργάνου, που του έχει μεταβιβασθεί 
η σχετική αρμοδιότητα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α.  Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των λόγων 
αποκλεισμού των φορέων, που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση. 
Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα ως άνω δικαιολογητικά ή σε 
περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας 
προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Αποδεκτοί στη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης γίνονται μόνο όσοι 
προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά και εφόσον αυτά 
πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ιδίως εφόσον δεν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα 
προκήρυξη 

  β.     Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
 
  γ.     Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 
 
  δ.     Τελική αξιολόγηση 
 
  ε.  Έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

που προσκομίζονται για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και των 
δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής επάρκειας, που περιέχονται σε αυτά. 

 
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών 
και οικονομικών προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
των αποδεικτικών τεχνικής και οικονομικής επάρκειας διενεργείται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία έχει συγκροτηθεί με την απόφαση του Ειδικού 
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Γραμματέα με αρ. πρωτ. 1830/02.05.2012 (ΑΔΑ: Β49ΨΒ-0Ψ4). Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των λόγων αποκλεισμού κοινοποιούνται 
στους αποκλεισθέντες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς κοινοποιούνται στο σύνολο των συμμετεχόντων στη 
διαδικασία. 
 

Η Επιτροπή, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης του κυρίως 
φακέλου και του υποφακέλου ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σε ημερομηνία, η οποία θα 
ανακοινωθεί έγκαιρα στους προσφέροντες από την Αναθέτουσα Υπηρεσία.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της ως άνω Επιτροπής. 
Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους συμμετέχοντες ή τους 
νομίμους εκπροσώπους τους επιθυμούν ή νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο 
πρόσωπα.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων και των προτάσεών τους ως προς τους 
όρους της προκήρυξης. 

Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των λοιπών συμμετεχόντων. Επίσης 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις προτάσεις των λοιπών συμμετεχόντων, θα 
πρέπει να το αιτούνται εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να 
εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων.  Τα έξοδα της αναπαραγωγής θα βαρύνουν τον 
αιτούντα. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού, 
όπου αναφέρονται οι υποβληθείσες προτάσεις, οι συμμετέχοντες και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά. 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν ειδικότερα τα εξής: 

Αρχικά, αποσφραγίζεται ο κύριος και ενιαίος Φάκελος της προσφοράς και στη 
συνέχεια ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, και μονογράφεται από τα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού το “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” κατά φύλλο, παρουσία των προσφερόντων 
ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Ο υποφάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και ο υποφάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής στο εξωτερικό 
τους περίβλημα και φυλάσσονται στην Υπηρεσία.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της ελέγχει τον 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό με το 
οποίο εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί δια σχετικής 
διαβιβάσεως από την Αναθέτουσα Υπηρεσία τους συμμετέχοντες που τυχόν 
αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. 

Η αποσφράγιση του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” γίνεται μόνο για όσους 
προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ 
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“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”. Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με  fax ή 
άλλως δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι 
τεχνικές προσφορές. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι 
διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Κατά την συγκεκριμένη ημέρα 
και ώρα αποσφραγίζεται ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και μονογράφεται, 
από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού το “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” κατά φύλλο.  

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό και 
εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική 
απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με φαξ ή άλλως.  

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα αποσφραγισθεί μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντος σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος και των 
οποίων η βαθμολογία της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τους καλύπτει την προϋπόθεση, 
όπως προβλέπεται στο σχετικό όρο της προκήρυξης, με σχετική ανακοίνωση που θα 
τους αποσταλεί με fax ή άλλως δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που 
θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών 
προσφορών, προχωρά στον έλεγχο του Φακέλου των “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” του πρώτου σε κατάταξη φορέα μετά την αξιολόγηση και της 
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”, συντάσσει πρακτικό και  εισηγείται σχετικά την 
κατακύρωση του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική 
απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με φαξ ή όποιο άλλο 
πρόσφορο μέσο.  

 
Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

1. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
 

Η τεχνική αξιολόγηση θα βασιστεί σε δύο ομάδες κριτηρίων: 
Α. Μεθοδολογική Προσέγγιση του έργου με συντελεστή βαρύτητας 60% 
Β. Σύνθεση Ομάδας Έργου με συντελεστή βαρύτητας 40%. 
Τα επί μέρους κριτήρια κάθε ομάδας και η σχετική βαρύτητά τους εντός της ομάδας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ 

ΜΕΡΟΥΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΟΜΑΔΑΣ 

Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση του έργου  60% 
Α1: Αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης 
του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση των 
ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου. 

30%  

Α2: Πρόταση εξειδίκευσης υλοποίησης, οργάνωσης 50%  
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και παρακολούθησης του έργου. Δημιουργικές 
προτάσεις. 
Α3: Περιγραφή, ανάλυση κάθε φάσης του έργου 
σε δραστηριότητες. 

20%  

Β: Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης – Σύστημα 
Διοίκησης του Έργου 

 40% 

Β1: Σύνθεση Ομάδας Εργασίας με τις σχετικές με 
το έργο ειδικότητες – Προτεινόμενο Σύστημα 
Διοίκησης σε σχέση με τις θεματικές ενότητες του 
έργου. 

50%  

Β2: Οργανωτικό σχήμα, περιγραφή των 
καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των 
παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών. 

50%  

 
 
Ο συντελεστής βαρύτητας συνολικά για την Τεχνική Αξιολόγηση συνίσταται στο 80% 
της συνολικής βαθμολογίας. 
 
Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε συμμετέχοντος θα προκύψει 
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 με τον 
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός 
του κριτηρίου αυτού. 

• Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της 
Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. 

• Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠj) της προσφοράς j, 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

                                       100
max

×
ΑΒΤΠ

=ΣΒΤΠ
ΑΒΤΠ

j
j  

 
Όπου  ΑΒΤΠmax= ο μεγαλύτερος απόλυτος βαθμός  τεχνικής προσφοράς από τις 
αξιολογηθείσες τεχνικές προσφορές. 
 

2. Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς 
 

Το κριτήριο, που αφορά την Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, έχει 
συντελεστή βαρύτητας 20%. 
 
Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο 
ακόλουθος τύπος: 
 
Οj = (K min / K j) x 100 
 
όπου: 
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Οj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j 
 
Kmin: η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή από όλες τις έγκυρες προσφορές, χωρίς 
ΦΠΑ 
 
Kj: η προσφερόμενη τιμή της προσφοράς j, χωρίς ΦΠΑ. 
 
Ασυνήθιστα χαμηλές οικονομικές προσφορές θα απορρίπτονται, εκτός και εάν η 
Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού κρίνει ότι μπορεί να ζητήσει σχετικές 
διευκρινίσεις από τον φορέα και αυτές κριθούν ως επαρκείς.  
 

3. Τελική Αξιολόγηση 
 
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:  
 
Tj=0,80 x ΣΒΤΠj + 0,20 x Oj 
 
όπου: 
 
Τj: η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 
 
ΣΒΤΠj: η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα 0-100 
 
Oj: η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα 0-100. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια ανάθεσης. 
 
Κ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
1. Με την περάτωση της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των 
υποψηφίων, ο φορέας, που συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία,  
προσκομίζει σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
τη σχετική έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα δικαιολογητικά και 
έγγραφα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω. 

Τα οικεία δικαιολογητικά και έγγραφα θα υποβάλλονται στη διεύθυνση που θα ορίζει η 
πρόσκληση και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου με βεβαίωση παραλαβής.  

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή 
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  
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2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

-  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του φορέα, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 
τον οποίο θα προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο, οι διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή ο 
πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος εάν πρόκειται για Α.Ε. ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 
για κάποιο από τα αδικήματα του Κεφαλαίου Ζ αριθμός 3 της παρούσης. 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (ανάλογα με την 
περίπτωση και τη νομική μορφή του φορέα) έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση, σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

-  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ο 
φορέας ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

-  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ανάλογα με την 
περίπτωση, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο φορέας δεν τελεί υπό την  
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’101) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

Επί ημεδαπών εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά εκκαθάρισης εκδίδονται, 
όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στον διαγωνισμό ανώνυμη εταιρία, και όσον αφορά την ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της 
ανωνύμου εταιρίας. 

Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα 
του πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στην ανοικτή διαδικασία εταιρίας. 

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται στη 
χώρα προέλευσης του υποψηφίου, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει 
περί τούτου και περί του ότι δεν συντρέχει για εκείνον κάποια από τις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη 
νομίμως ως προς το γνήσιο της υπογραφής. 

 
- 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 
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οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για 
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75), 
όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι δεν έχει 
τροποποιηθεί το καταστατικό, και σε περίπτωση τροποποίησης προσκόμιση του 
τροποποιημένου καταστατικού. 

- Επαγγελματικό (ά) προφίλ των προσφερόντων προσώπων με συνοπτικές 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή 
και το απασχολούμενο προσωπικό. 

- Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης των τελευταίων τριών οικονομικών 
ετών (χρήσεις 2009-2010-2011) των προσφερόντων προσώπων ή για όσο 
διάστημα δραστηριοποιείται κάθε προσφέρων, εάν το διάστημα αυτό είναι 
μικρότερο της τριετίας. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισμών 
από κάποιο πρόσωπο, υποβάλλεται δήλωση του ολικού ύψους του κύκλου 
εργασιών κατά την ως άνω τριετία, καθώς και του ύψους του κύκλου εργασιών 
στα αντικείμενα παροχής υπηρεσιών της παρούσης. Η σχετική δήλωση 
υποβάλλεται από όλους τους συμμετέχοντες για τις ζητούμενες πληροφορίες 
που δεν προκύπτουν άμεσα από τους ισολογισμούς. 

- Κατάλογο των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο, έργων των 
προσφερόντων προσώπων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη 
πενταετία (2007-2011) με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, της χρονικής 
διάρκειας παροχής των υπηρεσιών και του παραλήπτη, τυχόν εταίρων καθώς 
και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. Στην περίπτωση 
που ο παραλήπτης είναι δημόσιο φορέας (πλην ΥΠΑΑΤ) προσκομίζεται 
βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, 
ενώ αν ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα 
προσκομίζεται βεβαίωση του παραλήπτη ή υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος. 

- Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με τους τίτλους σπουδών και τα 
επαγγελματικά προσόντα των προσφερόντων ή/και των διευθυντικών 
στελεχών τους και ιδίως των προτεινομένων στελεχών της ομάδας έργου που 
θα αναλάβουν την ευθύνη παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
εργασιών της σύμβασης που θα υπογραφεί. Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας 
του υπευθύνου και των μελών της ομάδας έργου, το υπόδειγμα βιογραφικού 
σημειώματος του Παραρτήματος Α πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από 
κάθε μέλος που θα συμμετέχει στην εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται 
στην προσφορά του διαγωνιζομένου σχήματος με ακριβή αναφορά της 
συμβατικής σχέσης καθενός με τα διαγωνιζόμενα πρόσωπα. 

Σε περίπτωση που από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη 
λειτουργία του νομικού προσώπου στον φάκελο των δικαιολογητικών  συμμετοχής 
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.) 
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση, προσκομίζονται τα ανωτέρω για κάθε 
μέλος της ένωσης- φορέα χωριστά.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος κατά την 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συμβατικής αμοιβής μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Π.Δ. 118/2007, άρθρο 25. 
 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Οι ενστάσεις / προσφυγές, που τυχόν θα υποβληθούν, ασκούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και εξετάζονται από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, όπως έχει συγκροτηθεί με την απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα με αριθμ. πρωτ. 1831/02.05.2012 (ΑΔΑ: Β49ΨΒ-4ΗΥ). 
 
Λ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» www.agrotikianaptixi.gr για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών. 
 
 
 
 
 
                                                                         Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                                                                    
                                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Επώνυμο:  Όνομα:  
 
Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  
 

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος 
Γέννησης:  

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  
Fax:    
    
Διεύθυνση Κατοικίας:    
    
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος 
Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

    
    
 
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 

Απασχόληση στο 
Έργο 
Περίοδος 
(από - 
έως) 

Α/Μ 

     
     
     
 
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  
 

ΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  
 

ETAIΡΕΙΑ:  
ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ/ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  
 


	ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία του ΠΔ 4/2002 για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 125Β, 224, 226 ΚΑΙ 227 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 – 2013»
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