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ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α  

2007-2013 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : 

«Εµ%ειρογνωµοσύνη για την %αράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ %ου συµβάλλουν  στη βελτίωση 
%οιότητας ζωής στις αγροτικές %εριοχές και των µέτρων του  Leader» 

 
Το Υ�ουργείο Αγροτικής Ανά�τυξης & Τροφίµων, ∆ιοικητικός Τοµέας Κοινοτικών Πόρων και Υ�οδοµών, Ειδική 

Υ�ηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, �ροκηρύσσει ∆ιαγωνισµό κατά την ανοικτή διαδικασία της µε αρ. 
51540/2010 Α�όφασης του Υ�ουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1856/Β/26.11.2010) 
και συγκεκριµένα των άρθρων 2  �αρ. 2 και 3 του Κεφαλαίου Β΄ αυτής για την ανάθεση του ως άνω έργου 
�αροχής υ�ηρεσιών.  

Ο Προϋ�ολογισµός του έργου ανέρχεται έως του �οσού των %ενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) µη 
συµ�εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το έργο συγχρηµατοδοτείται στην ε�ιλέξιµη δηµόσια δα�άνη α�ό το Ευρω�αϊκό 
Γεωργικό Ταµείο για την Αγροτική Ανά�τυξη (ΕΓΤΑΑ) κατά 75% και α�ό Εθνικούς Πόρους κατά 25%.Έχει 
ενταχθεί στο ετήσιο �ρόγραµµα Τεχνικής Βοήθειας του Προγράµµατος Αγροτικής Ανά�τυξης 2007-2013. 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι 8 µήνες α�ό την υ�ογραφή της. Τό�ος �αροχής των υ�ηρεσιών του Αναδόχου θα 
είναι η έδρα της Αναθέτουσας Υ�ηρεσίας, Ειδική Υ�ηρεσία ∆ιαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, Αθήνα, Λ. Αθηνών 
58 , Τ.Κ. 104 41. 
Το αντικείµενο του έργου �εριλαµβάνει:  
Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση και υ�οβοήθηση της ΕΥ∆ ΠΑΑ όσον αφορά στην οργάνωση των ενεργειών 
�αρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007 – 2013. Α�ώτερος σκο�ός του έργου είναι η συγκέντρωση 
βέλτιστων και εναλλακτικών µεθοδολογιών εκτίµησης των δεικτών α�οτελεσµάτων και ε�ι�τώσεων καθώς και 
µεθοδολογιών α�άντησης στα κοινά ερωτήµατα αξιολόγησης των Μέτρων του ΠΑΑ 2007 - 2013 �ου συµβάλλουν 
στη βελτίωση της �οιότητας ζωής και των Μέτρων του Άξονα 4: Εφαρµογή της �ροσέγγισης Leader. Οι 
�ροτεινόµενες µεθοδολογίες θα �ρέ�ει να λαµβάνουν υ�όψη τους τα υφιστάµενα συστήµατα συλλογής 
δεδοµένων. Στις �ερι�τώσεις �ου δεν είναι δυνατή η εκτίµηση των δεικτών ή η α�άντηση των κοινών 
ερωτηµάτων, µε βάση τα υφιστάµενα συστήµατα συλλογής δεδοµένων, ο σύµβουλος θα �ροτείνει και θα 
�ροδιαγράψει ειδικές �ερι�τωσιολογικές µελέτες ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίµησή τους. Με την 
ολοκλήρωση του έργου, τα στελέχη της ΕΥ∆ ΠΑΑ και των αντίστοιχων φορέων εφαρµογής θα έχουν ξεκάθαρη 
εικόνα του �λαισίου αξιολόγησης του κάθε µέτρου και των τρό�ων συλλογής δεδοµένων για την εκτίµηση και 
�αρακολούθηση των δεικτών και την α�άντηση των κοινών ερωτηµάτων, έτσι ώστε να �ροετοιµάσουν µε τον 
καλύτερο δυνατό τρό�ο την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007 – 2013. 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν νοµικά και φυσικά �ρόσω�α �ου �ροέρχονται α�ό χώρες της ΕΕ, 
ΕΟΧ, Σ∆Σ του ΠΟΕ, ή τρίτες χώρες �ου έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε. Για ενώσεις ή 
κοινο�ραξίες δεν α�αιτείται συγκεκριµένη νοµική µορφή για υ�οβολή �ροσφοράς. Κάθε διαγωνιζόµενος, 
φυσικό ή νοµικό �ρόσω�ο, δεν µ�ορεί να µετέχει σε �ερισσότερες της µιας �ροσφορές.  
Α�οκλείονται οι υ�οψήφιοι για τους ο�οίους υ�άρχει οριστική καταδικαστική α�όφαση για τα αδικήµατα �ου 
�εριγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της �ροκήρυξης, ή όσοι τελούν στις καταστάσεις �ου �εριγράφονται 
αναλυτικά στο τεύχος της �ροκήρυξης, ή όσοι δεν έχουν εκ�ληρώσει τις υ�οχρεώσεις �ου �εριγράφονται 
αναλυτικά στο τεύχος της �ροκήρυξης (βλ. άρθρο 9 αναλυτικού τεύχους �ροκήρυξης) 
Οι �ροσφορές συντάσσονται υ�οχρεωτικά στα ελληνικά. 
Α%αιτούµενα α%οδεικτικά νοµικού καθεστώτος : 
Για εταιρείες α�αιτούνται δικαιολογητικά σύστασης και νοµιµο�οίησης.  
Ειδικά για Α.Ε. : Φ.Ε.Κ. ορισµού ∆.Σ., ίδρυσης και τρο�ο�οιήσεις, καταστατικό. 
Α%αιτούµενοι όροι τεχνικής ικανότητας : 
Η οµάδα έργου κάθε υ�οψήφιου αναδόχου θα �ρέ�ει να �εριλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος το ο�οίο να έχει 
συµµετάσχει σε τουλάχιστον δύο έργα ή ερευνητικές εργασίες �ου να αφορούν τα κάτωθι αντικείµενα: 

• �αρακολούθηση και αξιολόγηση �ρογραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων α�ό τα διαθρωτικά ταµεία 
κατά την τελευταία οκταετία 

• �αρακολούθηση και αξιολόγηση �ρογραµµάτων LEADER κατά την τελευταία δεκαετία 
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• χρήση συµµετοχικών µεθόδων αξιολόγησης (�χ Focus groups, Self-assessment methods κ.λ�) και 

εργαλείων (�χ δοµηµένα ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις κ.λ�) κατά την τελευταία οκταετία 

 

Α%αιτούµενα α%οδεικτικά τεχνικής ικανότητας : Αναλυτικά βιογραφικά του Υ�ευθύνου καθώς και των 
λοι�ών µελών της �ροτεινόµενης Οµάδας Έργου. 
Κατά την υ%οβολή των %ροσφορών τα δικαιολογητικά %λην των α%οδεικτικών του νοµικού καθεστώτος 
ανα%ληρώνονται α%ό Υ%εύθυνες ∆ηλώσεις. Πριν την κατακύρωση θα ζητηθούν όλα τα δικαιολογητικά α%ό 
τον ε%ιλεγέντα ό%ως αναλυτικά ορίζονται στο τεύχος της %ροκήρυξης. 
∆ιαδικασία – κριτήρια ανάθεσης : 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε βάση την ανοικτή διαδικασία και µε κριτήριο την �λέον συµφέρουσα α�ό 
οικονοµική ά�οψη �ροσφορά σύµφωνα µε τα κατωτέρω κριτήρια : 
i)Κριτήριο αξιολόγησης της τεχνικής �ροσφοράς – Συντελεστής βαρύτητας 80%: 
-Μεθοδολογική �ροσέγγιση- Συντελεστής βαρύτητας : 70% 

-Οργανωτικό σχήµα υλο�οίησης – Σύστηµα ∆ιοίκησης του  έργου– Συντελεστής βαρύτητας :   30% 
ii) Κριτήριο αξιολόγησης οικονοµικής �ροσφοράς – Συντελεστής βαρύτητας :   20% 
Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και %ληρωµής : 
Ο ε�ιλεγείς ανάδοχος υ�οχρεούται να �ροσκοµίσει �ρο ή κατά την υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης, σαν 
εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Ε�ιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου 
ιδρύµατος ως ανωτέρω, �οσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Οι �ληρωµές στο 
�λαίσιο της σύµβασης �ραγµατο�οιούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών 
τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων �όρων» ΦΕΚ Α/3/14.1.2002) µε α�όφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού �ρωτοκόλλου �αραλαβής της αρµόδιας Ε�ιτρο�ής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύµβασης, µε το ο�οίο θα �ιστο�οιείται η καλή εκτέλεση κάθε 
ενέργειας και οι �ραγµατο�οιηθείσες δα�άνες για την υλο�οίησή της, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στην 
�ροκήρυξη και στην σύµβαση �ου θα υ�ογραφεί. 
Ειδικοί όροι εκτέλεσης σύµβασης : 
Σε �ερί�τωση �ου ε�ιλεγεί ένωση ή κοινο�ραξία, η ο�οία δεν έχει ιδιαίτερη νοµική µορφή, η Αναθέτουσα Αρχή 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει �ριν α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης να �εριβληθεί είτε τη µορφή της κοινο�ραξίας 
του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη µορφή εταιρείας του εµ�ορικού δικαίου, 
συσταθείσας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εµ�ορικού νόµου. 
Υ%οβολή  και Α%οσφράγιση %ροσφορών : 
Οι %ροσφορές υ%οβάλλονται έως την 12 Ιανουαρίου 2012 ηµέρα Πέµ%τη  και ώρα 14:00, στο �ρωτόκολλο της 
Ειδικής Υ�ηρεσίας ∆ιαχείρισης του Π.Α.Α. 2007-2013, στον τρίτο όροφο της  Ειδικής Γραµµατείας Κοινοτικών 
Πόρων και Υ�οδοµών, Λ. Αθηνών 58, Αθήνα. 

Ο χρόνος ισχύος των �ροσφορών ορίζεται σε 8 µήνες.  
Η α�οσφράγιση των �ροσφορών θα γίνει στην Ειδική Γραµµατεία Κοινοτικών Πόρων και Υ�οδοµών, Λεωφόρος 
Αθηνών 58, τ.κ. 104 41 Αθήνα, στις 13 Ιανουαρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  και όσοι α�ό τους 
υ�οψήφιους το ε�ιθυµούν, θα µ�ορούν να �αρευρεθούν. 
Πληροφορίες : 
Οι ενδιαφερόµενοι µ�ορούν να �ροµηθεύονται το �λήρες κείµενο της �αρούσας Προκήρυξης ή λοι�ές 
�ληροφορίες α�ό τον ∆ιοικητικό Τοµέα Κοινοτικών Πόρων και Υ�οδοµών, Ειδική Υ�ηρεσία ∆ιαχείρισης του 
Π.Α.Α., ταχυδροµική διεύθυνση : Λ. Αθηνών 58, 3ος όροφος, τηλ. Ε�ικοινωνίας 210-5275083, 210-5275216 όλες τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες (09.00-15.00). Ε�ίσης στην ιστοσελίδα:  www.agrotikianaptixi.gr 
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