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Αθήνα,  09/04/2012 

Αριθµ. Πρωτ.: 1528 

Α∆Α: 

 

           

           

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

& ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013»  

 

     

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα 

Πληροφορίες   : Ε. Τζουµάκα, Ι. Χαντζάρας 

Τηλέφωνο       : 2105275121, 2105275047 

Fax                 : 2105275270, 2105275124 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συµµετοχή στην ανοικτή 

διαδικασία, όπως προβλέπεται στην απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628/ΦΕΚ 

Β’1856/26.11.2010, η οποία εξειδικεύει στοιχεία των προγραµµάτων τεχνικής 

υποστήριξης για την ανάθεση του έργου µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος 

Ανειληµµένων Υποχρεώσεων Σχεδίων Βελτίωσης και Νέων Αγροτών του Π.Α.Α. 

2007-2013»                         

 

O EI∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 

(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).  

2. Το Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και 

διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), όπως ισχύει.  

3. Το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 

Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-

12-2007).  

4. Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).  
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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, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και 

Γεωργίας "Σύσταση ∆ιοικητικού 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 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 

"∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013" (ΦΕΚ Α/267/3.12.07) µε το οποίο ο 

∆ιοικητικός Τοµέας µετονοµάστηκε σε "∆ιοικητικό Τοµέα Κοινοτικών Πόρων 

και Υποδοµών".  

7. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων µε αριθµ. 339621/07.12.2009 

(516/ΥΟ∆∆/10.12.2009), µε την οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού 

Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βαθµό 

2° της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο ∆ιβάρης Ευάγγελος του Πανογιώργη, 

όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ µε αρ. 523/11.12.2009 (Τεύχος Υπαλλήλων 

Ειδικών Θέσεων και Οργάνων ∆ιοίκησης Φορέων του ∆ηµοσίου και 

ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα). 

8. Την υπ’ αριθµ. 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Οικονοµικών, Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων περί καθεστώτων ενισχύσεων του µέτρου 121 

«Εκσυγχρονισµός των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» 

9. Την υπ’ αριθ. 704/2008 (ΦΕΚ 2497/Β/2008) Κοινή Υπουργική Απόφαση 

των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων για το καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013. 

10. Την υπ' αρ. 27220/ΕΥΣΣΑΑΠ1243/20.6.2011 απόφαση του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 

σύµφωνα µε την οποία εγκρίνεται το ετήσιο πρόγραµµα της Τεχνικής 

Υποστήριξης της Εφαρµογής της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" για το 

Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" έτους 2011. 

11. Την αρ. 4575/13.10.2011 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο «Τεχνικός 

Σύµβουλος Ανειληµµένων Υποχρεώσεων Σχεδίων Βελτίωσης και Νέων 

Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013» και κωδικό ΟΠΣΑΑ 173495. 

12. Την υπ' αριθ. 0828ΣΑΕ (Κωδικός Έργου 2011ΣΕ08280022) από την οποία 

θα χρηµατοδοτηθεί η ενέργεια 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση του έργου µε τίτλο 

«Τεχνικός Σύµβουλος Ανειληµµένων Υποχρεώσεων Σχεδίων Βελτίωσης και Νέων 
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Αγροτών 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, ∆ιοικητικός 

Τοµέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Προγράµµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013». 

Τίτλος Έργου: «Τεχνικός σύµβουλος Ανειληµµένων Υποχρεώσεων Σχεδίων 

Βελτίωσης και Νέων Αγροτών του Π.Α.Α. 2007-2013» 

Κατηγορία έργου: Παροχή Υπηρεσιών µε κωδικό Β3.1. Σύµβουλοι του 

Υποπρογράµµατος Α, Παροχή Υπηρεσιών, όπως ορίζεται από την απόφαση µε αρ.  

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ Β/1856/26.11.2010)  

∆ιάρκεια: ∆εκαοχτώ (18) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 

Προϋπολογισµός: Μέχρι του ποσού των ενενήντα χιλιάδων ευρώ πλέον του 

Φ.Π.Α. 23%, ήτοι συνολικού ποσού µέχρι 110.700,00 ευρώ.  

∆ικαίωµα Συµµετοχής: Φυσικά ή  Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών. 

Ανάθεση: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε, 

το Π∆ 4/2002, την απόφαση 51540/2010 και το Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 

(ΦΕΚ Α΄150), το οποίο εφαρµόζεται αναλογικά. 

Λήξη υποβολής προσφορών: 27/04/2012 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 ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 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 ∆ιοικητικό Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδοµών, Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Π.Α.Α., Λ. Αθηνών 58, τηλέφωνο 2105275047, όλες τις 

εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09.00-15.00). 

- Επίσης στην ιστοσελίδα:  http://www.agrotikianaptixi.gr 

Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται επιβάρυνση των 

ενδιαφεροµένων.  

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το έργο αφορά στην τεχνική υποστήριξη των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΥΕ ΠΑΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΥ∆ ΠΑΑ για το έργο της αναγνώρισης, εκκαθάρισης και 

πληρωµής των ανειληµµένων υποχρεώσεων Σχεδίων Βελτίωσης και Νέων 

Αγροτών στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013, συµβάλλοντας σε µια σειρά εργασιών 

που αφορούν σε : 

• ελέγχους πιστοποιήσεων,  
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• διενέργεια πληρωµών,  
• διοικητικές επαληθεύσεις και καταχωρήσεις στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ για τη 

συνέχιση της υλοποίησης και την ολοκλήρωση των έργων Αν. 
Υποχρεώσεων Σχεδίων Βελτίωσης και Νέων Αγροτών στα πλαίσια των 
Μέτρων 112 και 121 του ΠΑΑ, αντίστοιχα. 

 

Οι ανωτέρω εργασίες αφορούν όλα τα στάδια των λεπτοµερών διοικητικών 

διαδικασιών διαχείρισης, ελέγχου και πληρωµής, εφόσον ολοκληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, ή ενεργοποίησης και εκτέλεσης των διαδικασιών ανάκτησης 

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στην περίπτωση που δεν ολοκληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους και έχουν ήδη λάβει τµήµα της οικονοµικής ενίσχυσης που θα 

κριθεί επιστρεπτέο, των δικαιούχων των ακόλουθων πράξεων ανειληµµένων 

υποχρεώσεων:  

α) 690 επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 

(εντάξεις µε βάση τις ΚΥΑ 532/2003 και 637/2005) µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 

δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης την 1/1/2012 ύψους 54 εκ. €. Η πληρωµή των 

οικονοµικών ενισχύσεων σ’ αυτούς τους δικαιούχους γίνεται σε µία ή περισσότερες 

δόσεις. 

β) 2.758 Νέων Αγροτών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ 2007-2013 (εντάξεις µε βάση 

την ΚΥΑ 632/2005 από τις προκηρύξεις των ετών 2005 και 2006) µε ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο δηµόσιας οικονοµικής ενίσχυσης την 1/1/2012 ύψους 20,5 εκ. €. Αφορά 

στην πληρωµή της 2ης τελικής δόσης του πριµ πρώτης εγκατάστασης σε κάθε 

δικαιούχο. 

Οι δικαιούχοι των ανωτέρω πράξεων δεν είχαν ολοκληρώσει µέχρι 31/12/2011 τις 

υποχρεώσεις τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις σχετικές ατοµικές 

εγκριτικές αποφάσεις αλλά και στις αποφάσεις καθορισµού ανειληµµένων 

υποχρεώσεων που περιελάµβαναν την άρση της ένταξης του ανεκτέλεστου την 

31/12/2009 υπολοίπου των αντίστοιχων πράξεων της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου 2000-2006 (3η ΠΠ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΠΑΑΑΥ) και την 

ένταξή του στο ΠΑΑ της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 (4η ΠΠ). 

Επισηµαίνεται ότι οι εργασίες που αφορούν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης και 

δηµοσιονοµικού κλεισίµατος των πράξεων ανειληµµένων υποχρεώσεων, όπως 

αυτές θα καθοριστούν τελικά από την ΕΥ∆ ΠΑΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούν στο 

σύνολο των ενταγµένων πράξεων ανειληµµένων υποχρεώσεων που ανέρχονται σε 

2.382 σχέδια βελτίωσης και 5.566 νέους αγρότες. 

Αναλυτικότερα, το έργο της τεχνικής στήριξης συνίσταται στην παροχή των 

ακόλουθων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο: 

1. Τεχνική συνδροµή για την επεξεργασία των υποβαλλοµένων αιτηµάτων 
πληρωµής και τη διενέργεια των πληρωµών των έργων µέσω του ΟΠΣΑΑ 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.  

2. Υποβοήθηση µε ανάπτυξη και χρήση της κατάλληλης ηλεκτρονικής βάσης 
στις τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης στο ΠΑΑ, Εγκριτικών Αποφάσεων 
καθώς και Τεχνικών ∆ελτίων Αιτήσεων και Συµβάσεων έργων – ενηµέρωση 
του ΟΠΣΑΑ και ενδεχοµένως της Αρχής Πληρωµής, όπου απαιτείται. 
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3. Έλεγχος εκπλήρωσης των όρων επιλεξιµότητας και συγχρηµατοδότησης 
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, όπως εκτελείται ή 
ολοκληρώνεται, των έργων ανειληµµένων, µε εφαρµογή των κανόνων 
επιλεξιµότητας της 3ης και 4ης ΠΠ και των κανόνων µετάβασης από την 3η 
στην 4η ΠΠ. 

4. Τεχνική υποστήριξη για την µαζική ηλεκτρονική εισαγωγή οικονοµικών 
αναφορών και εντολών πληρωµής ανειληµµένων υποχρεώσεων στο ΟΠΣΑΑ 
και συνδροµή σε απαιτούµενες διοικητικές ενέργειες για την ολοκλήρωσή 
τους στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 

5. ∆ιενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων µεταξύ των δύο Μέτρων (112 και 121) 
για τους νέους αγρότες που λαµβάνουν αυξηµένη ενίσχυση σχεδίου 
βελτίωσης ανειληµµένων υποχρεώσεων και σε συνδυασµό µε τα στοιχεία 
της τελικής έκθεσης του ΕΠΑΑΑΥ,  µε αντικείµενο τον προσδιορισµό της 
επιλεξιµότητας του αυξηµένου ποσοστού ενίσχυσης σχεδίου βελτίωσης 
νέου αγρότη.  

6. ∆ιενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων των δικαιούχων ανειληµµένων 
υποχρεώσεων και των δύο µέτρων πριν από τη διενέργεια πληρωµής, αλλά 
και διενέργεια αντίστοιχων διασταυρώσεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
του συνόλου των δικαιούχων ανειληµµένων µε τα πλέον πρόσφατα κάθε 
φορά διαθέσιµα στοιχεία των µητρώων που τηρεί και διαθέτει στην ΕΥΕ 
ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Ετήσιες Αιτήσεις Ενιαίας 
Ενίσχυσης, Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, Αρχείο 
Απενταχθέντων ∆ιαδόχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης, κλπ).  Εντοπισµός 
προβληµατικών δικαιούχων και των επιπτώσεων στην επιλεξιµότητα 
δαπανών που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. 

7. ∆ιαχωρισµός µη επιλέξιµου προς συγχρηµατοδότηση από το ΠΑΑ φυσικού 
και οικονοµικού αντικειµένου που θα βαρύνει τελικά εθνικές πιστώσεις και 
υποστήριξη για την εκτέλεση των σχετικών κατανοµών πιστώσεων στους 
αντίστοιχους κωδικούς του Π∆Ε και των εντολών πληρωµής από την 
Οικονοµική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ στους τραπεζικούς λογαριασµούς των 
δικαιούχων. 

8. Παραγωγή στατιστικών αναφορών και υποστήριξη της ΕΥΕ ΠΑΑ 
Ανταγωνιστικότητα για λήψη διορθωτικών µέτρων (όπου εντοπίζονται 
ασυµβατότητες/αποκλίσεις από το πλαίσιο των κανονισµών εφαρµογής των 
πράξεων) 

9. Τεχνική συνδροµή για την έκδοση αποφάσεων απένταξης πράξεων και 
πράξεων καταλογισµού για την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών και την ενηµέρωση της ΕΥ∆ ΠΑΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ (σε ότι αφορά το 
ΠΑΑ), της Αρχής Πληρωµής και της Ε∆ΕΛ (για περιπτώσεις που άπτονται 
του ΕΠΑΑΑΥ και της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου). 

10. Τεχνική συνδροµή για την παρακολούθηση και έλεγχο των µακροχρονίων 
υποχρεώσεων των δικαιούχων.  Οι δικαιούχοι σχεδίων βελτίωσης έχουν 
πενταετείς µακροχρόνιες υποχρεώσεις από την ολοκλήρωση του σχεδίου 
βελτίωσης, ενώ οι νέοι γεωργοί που έχουν ολοκληρώσει το σχέδιο δράσης 
τους υπέχουν 10ετείς υποχρεώσεις από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
εγκριτικής απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης. 

11. Τεχνική συνδροµή για την παρακολούθηση των εκθέσεων ελέγχου 
(τακτικών και εκτάκτων, διοικητικών και επιτοπίων) και του βιβλίου 
οφειλετών, των οικειοθελών αποχωρήσεων, των επιστροφών των 
ενισχύσεων, των πράξεων καταλογισµού και των βεβαιώσεων χρέους στις 
∆ΟΥ, καθώς και των διαπιστωτικών πράξεων ολικής ή µερικής παύσης της 
αναζήτησης-ενηµέρωση των αρµοδίων εθνικών και κοινοτικών αρχών.   

12. Επέκταση, τροποποίηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των δύο 
πληροφοριακών συστηµάτων εφαρµογής και διαχείρισης των µέτρων-
εκπαίδευση χρηστών. 
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13. Συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων κατά την 
πορεία και για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των Εθνικών 
Αρχών και της Ε.Ε. στα αντικείµενα εργασιών του Συµβούλου κατά την 
συνολική  συµβατική διάρκεια (όπως π.χ. υποστήριξη αναθεώρησης ΠΑΑ, 
κατάρτισης και τροποποιήσεων συνολικών και ετησίων προγραµµάτων Π∆Ε, 
υποστήριξη και γενικότερα πίνακες και στατιστικές/διοικητικές αναφορές 
που πιθανόν θα του ζητηθούν σχετικά µε τα εν λόγω Μέτρα κ.λ.π.)  

14. Υποστήριξη για το κλείσιµο των πράξεων ανειληµµένων υποχρεώσεων και 
οριστικοποίηση των επιλεξίµων δαπανών και φυσικού αντικειµένου που θα 
βαρύνει τελικώς το ΠΑΑ – παραγωγή σχετικών διοικητικών αναφορών και 
σχεδίων διοικητικών εγγράφων ολοκλήρωσης, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που θα καθοριστούν τελικά από την ΕΥ∆ ΠΑΑ και τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ. 

15. Συµβουλευτική υποστήριξη των Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια της 
συνεργασίας τους µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα αντικείµενα που αφορούν τη 
βελτίωση της εφαρµογής και παρακολούθησης των δράσεων και των 
διαδικασιών και συστηµάτων που τις υποστηρίζουν. 

 

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί οφείλει να παρέχει µε την απαιτούµενη επιµέλεια, 

ποιότητα, χρονική αποτελεσµατικότητα και γενικά επαγγελµατική αξιοπιστία τις 

παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες, µε δεδοµένες τις αυξηµένες ανάγκες και τις 

ειδικές απαιτήσεις της υλοποίησης των σχετικών εργασιών και διαδικασιών, 

λαµβανοµένων ιδιαίτερα υπόψη του πλήθους και των πολύµορφων 

χαρακτηριστικών των εµπλεκοµένων δικαιούχων και των θεσµοθετηµένων 

οργάνων στήριξης και παρακολούθησής τους στα διάφορα στάδια διοικητικής 

εφαρµογής των πράξεων. 

 

Τα πλήρη λεπτοµερή στοιχεία της δηµοσιονοµικής υλοποίησης, ελέγχου και 

συγχρηµατοδότησης των µέτρων σχεδίων βελτίωσης και νέων γεωργών που 

εγκρίθηκαν κατά την προγραµµατική περίοδο 2000-2006, από την έναρξη της 

εφαρµογής τους τον Οκτώβριο του 2001 µέχρι και 31/12/2011, είναι 

καταχωρηµένα σε δύο πληροφοριακά συστήµατα, ένα για κάθε πρόγραµµα, σε 

περιβάλλον MS Αccess. Tα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται από την ΕΥΕ ΠΑΑ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ για την δηµοσιονοµική εφαρµογή και διαχείριση των 

δράσεων (υποστήριξη της έκδοσης εγγράφων των διοικητικών διαδικασιών, 

παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου σε ατοµικό και συνολικό επίπεδο, πηγή ενηµέρωσης των 

πληροφοριακών συστηµάτων της ΕΥ∆ ΠΑΑ και των Οργανισµών Πληρωµής των 

δύο προγραµµατικών περιόδων, ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ και ΟΠΣΑΑ, αντίστοιχα).  

Προκειµένου να διατηρηθεί ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της ατοµικής 

παρακολούθησης κάθε δικαιούχου, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε πράξης και 

ανεξαρτήτως πλαισίου (συγ)χρηµατοδότησης που ισχύει κάθε φορά,  ο Ανάδοχος 

που θα επιλεγεί καλείται υποχρεωτικά να συνεχίσει την τροφοδότηση των δύο 

συστηµάτων µε τα στοιχεία δηµοσιονοµικής υλοποίησης, ελέγχου και 

συγχρηµατοδότησης που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της σύµβασης και να 

παράσχει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες για την αµφίδροµη ενηµέρωση µεταξύ 

επιχειρησιακών συστηµάτων και ΟΠΣΑΑ, καθώς και τις τροποποιήσεις/επεκτάσεις 

που τυχόν θα χρειαστούν στα υφιστάµενα συστήµατα για την πλήρη και 

αποτελεσµατική εκτέλεση της σύµβασης, κατά τα προεκτεθέντα. 
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Β. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο Τεχνικός Σύµβουλος θα αποτυπώνονται σε εκθέσεις 

που θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, ως ακολούθως: 

� ∆ύο (2) Τετραµηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγµένων που θα καλύπτουν το 

πρώτο και δεύτερο τετράµηνο της σύµβασης αντίστοιχα. 

� Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων, που θα καλύπτει το πρώτο έτος της 

σύµβασης. 

� ‘Εκθεση Ολοκλήρωσης, που θα καλύπτει το σύνολο της χρονικής 

διάρκειας της σύµβασης και θα περιέχει πέραν των κατωτέρω 

αναφεροµένων και την συνολική αποτίµηση του έργου του συµβούλου σε 

σχέση µε τους στόχους της σύµβασης. 

Οι ως άνω εκθέσεις θα περιλαµβάνουν αναλυτική καταγραφή των εκτελεσθεισών 

εργασιών του Τεχνικού Συµβούλου κατά την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, 

αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των µέτρων και των διαχειριστικών εργασιών 

που τα αφορούν, προτάσεις βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών 

και προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών της εποµένης περιόδου 

αναφοράς. 

Οι εκθέσεις υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της αντίστοιχης 

περιόδου αναφοράς σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και συνοδεύονται από το 

παραχθέν υλικό των εργασιών του Τεχνικού Συµβούλου σε ηλεκτρονική µορφή, 

συµπεριλαµβανοµένων των ενηµερωµένων πληροφοριακών συστηµάτων 

υποστήριξης των µέτρων. 

Στις υποχρεώσεις του Συµβούλου περιλαµβάνεται και η υποβολή εκτάκτων 

εκθέσεων ή ενηµερωτικών σηµειωµάτων που ενδεχοµένως θα ζητούνται από την 

Αναθέτουσα Αρχή ή θα συντάσσονται κατόπιν πρωτοβουλίας του Συµβούλου. 

 

 

Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται σε δεκαοκτώ µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης. 

 

 

∆. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται µέχρι του ποσού των  ενενήντα 

χιλιάδων ευρώ (90.000,00 €) πλέον του νόµιµου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό της ΣΑΕ 0828 και ειδικότερα τον κωδικό 2011ΣΕ08280022. 

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. 

Φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές εισφορές , κάθε άλλη νοµική 

επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη µη ρητά καθοριζόµενη στην παρούσα 

επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην 

προσφορά. 

Οι πληρωµές θα γίνονται τµηµατικά και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 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 
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τµηµατικής καταβολής θα συνδέεται υποχρεωτικά µε την τµηµατική  παράδοση του 

έργου, όπως τελικά θα καθορισθεί στη σύµβαση που θα υπογραφεί. 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / 

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

κρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.. 

 

Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

και τις προδιαγραφές του έργου. Ο προσφέρων, στο 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. 

� 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 ΕΥ∆ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  για την υλοποίηση του παρόντος έργου, στο πλαίσιο 

των δεδοµένων, που αναφέρονται στην παρούσα. 

Ο προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί το παρόν έργο, οφείλει να συνεργάζεται 

στενά µε την ΕΥ∆ ΠΑΑ και ΕΥΕ ΠΑΑ  καθώς και όποιον άλλο φορέα ή άτοµο του 

υποδειχθεί, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συντονισµένη και απρόσκοπτη 

υλοποίηση του έργου. 

ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν αποκλειστικά εγγράφως διευκρινίσεις για το 

περιεχόµενο της παρούσας προκήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Π.Α.Α. 2007-2013 Λεωφόρος Αθηνών 58, 2ος όροφος, τηλέφωνα 2105275047, 

τηλεοµοιοτυπία 2105275124, e-mail :  ichantzaras@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 

∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού. 

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.  

ΑΔΑ: Β4ΩΗΒ-4ΝΕ



9 

 

 

Ζ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής – υποβολής προσφοράς 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες 

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 την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 

Συµφωνία ∆ηµοσίων 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. 

Στην στελέχωση του υποψηφίου αναδόχου δεν επιτρέπεται να 

συµπεριλαµβάνονται πρόσωπα τα οποία κατά την ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας µε την Αναθέτουσα 

Υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων έργου και εκτέλεσης 

ενεργειών του προγράµµατος της τεχνικής υποστήριξης)  

 

2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής / Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / 

Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες 

 

2.1 Κάθε προσφέρων (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση αυτών που 

υποβάλλει κοινή προσφορά) θα πρέπει να πληρεί και να τεκµηριώνει επαρκώς 

ΑΔΑ: Β4ΩΗΒ-4ΝΕ



10 

 

µε ποινή αποκλεισµού τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο 

διαγωνισµό: 

•   Αποδεδειγµένη επαγγελµατική δραστηριότητα, εξειδικευµένες γνώσεις και 

τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου, τους τοµείς και 

τα τεχνικά αντικείµενα παροχής υπηρεσιών που αυτό περιλαµβάνει, αλλά και 

σχετική µε τις ευρύτερες κανονιστικές διατάξεις και τις διαδικασίες 

εφαρµογής και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων κρατικών 

ενισχύσεων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. τόσο της προηγούµενης 

προγραµµατικής περιόδου 2000-2006, όσο και της τρέχουσας 2007-2013.  Η 

ως άνω απαίτηση καλύπτεται από την επιτυχή ολοκλήρωση κατά την 

τελευταία πενταετία (2007-2011) τουλάχιστον ενός συναφούς έργου (που 

περιλαµβάνει όλα τα τεχνικά αντικείµενα υπηρεσιών) και αφορά στην 

εφαρµογή κρατικών ενισχύσεων συγχρηµατοδοτούµενων 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 

2.2 Σε ότι αφορά στην οµάδα έργου, πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή 

αποκλεισµού να υφίστανται και αποδεικνύονται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• Η οµάδα έργου να συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον 2 µέλη πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένου του υπευθύνου έργου  

• Ο Υπεύθυνος έργου να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελµατική 

εµπειρία στις διαδικασίες εφαρµογής, διαχείρισης, παρακολούθησης και 

ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων διαρθρωτικών µέτρων κρατικών 

ενισχύσεων ώστε να είναι σε θέση να συντονίσει αποτελεσµατικά το σύνολο 

των προσφεροµένων υπηρεσιών και να συνεργάζεται αρµονικά µε τα 

αρµόδια στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Τα µέλη της οµάδας έργου, συµπεριλαµβανοµένου του  Υπευθύνου έργου, 

να καλύπτουν συνολικά:   

o εµπειρία τεχνικής υποστήριξης της εφαρµογής ή διαχείρισης ή 

ελέγχου παρεµβάσεων κρατικών ενισχύσεων 

συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων τόσο από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία όσο και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης 

o εµπειρία στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και στην υλοποίηση 

αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών µαζικής ενηµέρωσης των 

ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων που 

χρησιµοποιούνται από τις Ειδικές Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης και τους 

εθνικούς οργανισµούς πληρωµής (Αρχή Πληρωµής ή/και ΟΠΕΚΕΠΕ) 

µε τα δεδοµένα προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης 

των πράξεων από πληροφοριακά συστήµατα των φορέων 

εφαρµογής 

o εµπειρία σχεδιασµού, ανάπτυξης και υποστήριξης επιχειρησιακών 

πληροφοριακών συστηµάτων εφαρµογής καθεστώτων κρατικών 
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ενισχύσεων στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης σε 

περιβάλλον Microsoft Office Professional (Word – Excel – Access), 

στο οποίο λειτουργούν τα υφιστάµενα επιχειρησιακά πληροφοριακά 

συστήµατα της υπηρεσίας ή ισοδύναµα και αντίστοιχα 

 

2.3 Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου δεν θα µπορεί να αντικατασταθεί µέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΕ ΠΑΑ – 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και θα πρέπει να συνεργάζεται συστηµατικά µε τα αρµόδια 

στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ και της ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

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 ∆ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης 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 ∆ιευκρινίζεται 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/∆ΕΥ 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, 
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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. 

 

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. ∆ικαιώµατα Προσφερόντων 

Η συµµετοχή στην παρούσα προκήρυξη γίνεται µε ευθύνη του συµµετέχοντα. Η 

συµµετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη 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 27/04/2012 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 
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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 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 ∆ιαγωνισµού, 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. Οι πρώτος υποφάκελος περιέχει σε έντυπη µορφή τα 

δικαιολογητικά/αποδεικτικά/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 ενενήντα ηµερών από την υποβολή της. Προσφορές που αναφέρουν 

χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα ηµερών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητήσει και παράταση της 

ισχύος των προσφορών. 

Ο ενιαίος  σφραγισµένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής 

ενδείξεις: 

- Την Επωνυµία και τη ∆ιεύθυνση του υποψηφίου ή τις Επωνυµίες και τις 

∆ιευθύνσεις 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 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ. 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007 – 2013 

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή 

Αναδόχου για το έργο «Τεχνικός Σύµβουλος Ανειληµµένων 

Υποχρεώσεων Σχεδίων Βελτίωσης και Νέων Αγροτών στο πλαίσιο του 

Π.Α.Α. 2007-2013»                         

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/04/2012 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η’ ΤΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» 

∆εν 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 «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιέχονται επί ποινή 

αποκλεισµού τα ακόλουθα δικαιολογητικά συµµετοχής, οικονοµικής και 

τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας: 

 

i. Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νοµικού 

προσώπου, εφ’ όσον ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, µαζί µε τις µέχρι 

την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του 

κωδικοποιηµένου καταστατικού  

ii. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων 

καταστατικού/ µη λύσης και νόµιµης λειτουργίας του υποψηφίου φορέα και 

κάθε µέλους της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Στην περίπτωση που δεν 

καταστεί δυνατή η προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

νόµιµου εκπροσώπου περί µη ύπαρξης επιπλέον τροποποιήσεων και µη 

λύσης της νόµιµης λειτουργίας, ενώ το σχετικό πιστοποιητικό προσκοµίζεται 

αµελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή µόλις εκδοθεί από την αρµόδια αρχή και 

οπωσδήποτε πριν την σχετική απόφαση ανάθεσης.  

iii. 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. 
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iv. Επικυρωµένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρµόδιου ∆ιοικητικού 

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 

 

v. 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 ∆ιευθύνων 

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/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

(EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• 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). 
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- 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 ∆ήλωσης 

αναφορικά µε την ποινική κατάσταση των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε., 

Ο.Ε. και Ε.Ε., καθώς και του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος 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. 

vi. 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: 

- αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

- 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 ∆ηµοσίου, 
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- 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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγγραφα 

υποβάλλονται και για κάθε µέλος της ένωσης. 

 

vii. Επαγγελµατικό(ά) προφίλ των προσφερόντων προσώπων µε συνοπτικές 

πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική 

υποδοµή και το απασχολούµενο προσωπικό. 

viii. Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης των τελευταίων τριών οικονοµικών 

ετών (χρήσεις 2008-2009-2010) 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. 

ix. Κατάλογο των κυριότερων, 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 δηµόσιος 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.   

x. 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 

(Παράρτηµα Α).  
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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 

Η ενότητα Πρόταση Μεθοδολογίας-Προσέγγισης του Έργου περιέχει αναλυτική 

περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο Σύµβουλος σκοπεύει να προσεγγίσει το 

αντικείµενο του έργου.  Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα 

περιλαµβάνει την ανάλυση των γενικών και ειδικών απαιτήσεων του έργου και 

τη στρατηγική κάλυψής τους, τη µεθοδολογία υλοποίησης των ζητουµένων να 

παρασχεθούν υπηρεσιών (οργάνωση δεδοµένων και πληροφοριών, µέθοδος 

επεξεργασίας και εργαλεία υποστήριξης, εκροές, εκτίµηση χρόνων απόκρισης), 

περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων, του χρονοδιαγράµµατος 

εκτέλεσης και των παραδοτέων του έργου. 

 

ii. Οργανωτικό Σχήµα Υλοποίησης – Σύστηµα ∆ιοίκησης του έργου 

Η ενότητα Οργανωτικό Σχήµα Υλοποίησης – Σύστηµα ∆ιοίκησης του Έργου 

περιέχει περιγραφή του προτεινόµενου οργανωτικού σχήµατος υλοποίησης, 

περιγραφή των καθηκόντων σε σχέση µε τη ροή και εκτέλεση των εργασιών 

και την εκπόνηση των παραδοτέων, αναλυτική περιγραφή της δοµής και της 

σύνθεσης της Οµάδας Έργου µε τις σχετικές µε το έργο και τους οργανωτικούς 

ρόλους ειδικότητες, ανάλυση της προβλεπόµενης απασχόλησης της οµάδας 

έργου σε συνάρτηση µε τις δραστηριότητες και το χρονοδιάγραµµα του έργου, 

περιγραφή του συστήµατος διοίκησης του έργου συµπεριλαµβανοµένης και της 

προβλεπόµενης κατανοµής ρόλων και καθηκόντων µεταξύ του προσφέροντος 

και των εµπλεκοµένων υπηρεσιών εφαρµογής και διαχείρισης του ΥΠΑΑΤ. 

 

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). 

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. 
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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, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

Θ.  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΣΤΑ∆ΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 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.  ∆ιαδικασία 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 των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής σχετικά µε την 

οικονοµική και την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα των 

προσφερόντων. 

Αποδεκτοί στη συνέχεια της διαδικασίας γίνονται µόνο όσοι προσφέροντες 

έχουν υποβάλει τα σχετικά πληροφοριακά, δικαιολογητικά και αποδεικτικά 

στοιχεία και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής ως προς την 

οικονοµική και την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. 

  γ.     Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 

  δ.     Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 

  ε.     Τελική αξιολόγηση 

  στ.  Έλεγχος της νοµιµότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, που προσκοµίζονται για την υπογραφή της σύµβασης 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής, ο έλεγχος των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής και η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών 

προσφορών διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού. 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. 
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Η Επιτροπή,  αρµόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης του κυρίως 

φακέλου και του υποφακέλου ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ στις 03/05/2012 ηµέρα Πέµπτη 

και ώρα 12:00. 

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.  

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 των οποίων 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 “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, και µονογράφεται από τα µέλη της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνισµού σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της ελέγχει τον 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό µε το 

οποίο εισηγείται 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 

“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”. 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 
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µονογράφεται, από τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, το “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” κατά 

φύλλο.  

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

φυλάσσεται από την αρµόδια Υπηρεσία. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιαγωνισµού µετά και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

οικονοµικών προσφορών 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.  

 

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. Οργανωτικό Σχήµα Υλοποίησης- Σύστηµα ∆ιοίκησης του 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 

ΟΜΑ∆ΑΣ 

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 και παρακολούθησης του έργου.  

∆ηµιουργικές προτάσεις 

50%  

Α3: Περιγραφή, ανάλυση κάθε φάσης του έργου 

σε δραστηριότητες 
20%  
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Β: Οργανωτικό Σχήµα Υλοποίησης-Σύστηµα 

∆ιοίκησης του Έργου 
 40% 

Β1: Οργανωτικό σχήµα, περιγραφή των 

καθηκόντων του σε σχέση µε την εκπόνηση των 

παραδοτέων και την εκτέλεση των εργασιών 

50%  

Β2: Σύνθεση Οµάδας Έργου µε τις σχετικές µε το 

έργο ειδικότητες- Προτεινόµενο Σύστηµα 

∆ιοίκησης σε σχέση µε τις θεµατικές ενότητες του 

έργου 

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 έγκυρες τεχνικές προσφορές. 

 

2. Βαθµολόγηση οικονοµικής προσφοράς 

 

Το κριτήριο που αφορά στην 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: 

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

Kmin: η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή από όλες τις έγκυρες προσφορές, χωρίς 

ΦΠΑ 
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Kj: η προσφερόµενη τιµή της προσφοράς j, χωρίς ΦΠΑ. 

 

Ασυνήθιστα χαµηλές οικονοµικές προσφορές θα απορρίπτονται. 

 

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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

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 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 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.  

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή 

αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.  

2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

-  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 ΣΤ 

αριθµός 3 της παρούσης. 

-  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
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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 ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  

- Πιστοποιητικό, αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής,  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 υπό αναγκαστική διαχείριση, παύση ή αναστολή εργασιών 

και ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης αναγκαστικής διαχείρισης και διαδικασία 

συνδιαλλαγής άρθρ. 99 και 107 ν. 3588/2007. 

-  Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό την  κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, 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).  

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 

οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

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 

∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης τα σχετικά έγγραφα (π.χ. την τελευταία 

τροποποίηση του καταστατικού, το νέο ∆.Σ. κ.α.) 

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. 

 

Λ. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΔΑ: Β4ΩΗΒ-4ΝΕ
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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 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                                                                              ΒΑΓΓΕΛΗΣ ∆ΙΒΑΡΗΣ  

ΑΔΑ: Β4ΩΗΒ-4ΝΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 
Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 
Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

 
Τόπος 
Γέννησης: 

 

 
Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    
∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ/ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

Όνοµα Ιδρύµατος 
Τίτλος 
Πτυχίου 

Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

    

    

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Απασχόληση 
στο Έργο 

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 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 ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ  
 
 

ΑΔΑ: Β4ΩΗΒ-4ΝΕ


