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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλειστή 

διαδικασία του Π.Δ. 4/2002, όπως έχει εξειδικευθεί με την αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628 (ΦΕΚ 

1856/τεύχος Β’ /26.11.2010) απόφαση για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» στο πλαίσιο του 

Προγράμματος της Τεχνικής Βοήθειας του Π.Α.Α. 2007-2013  

 

(KΩΔ.ΟΠΣΑΑ 176488) 

 

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

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.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 

αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002), όπως έχει εξειδικευθεί με την απόφαση με αρ. 

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628 (ΦΕΚ 1856/τεύχος Β’ /26.11.2010) 

3. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπου 

εφαρμόζεται αναλογικά για θέματα, που δεν ρυθμίζονται από το ΠΔ 4/2002 

4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16.03.2007) «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπου εφαρμόζεται για θέματα, που δεν ρυθμίζονται 

από το Π.Δ. 4/2002,  
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5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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 

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 της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με αριθ. 339621/07.12.2009 (516/τ.ΥΟΔΔ/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 Διβάρης Ευάγγελος του Πανογιώργη, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ με 

αρ. 523/11.12.2009 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 

Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα). 

8. Την υπ' αρ. απόφαση 20986/ΕΥΣΣΑΑΠ 1103/04-05-2012 του ΥΠΑΑΝ σύμφωνα με την οποία 

εγκρίνεται το ετήσιο πρόγραμμα της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" για το Πρόγραμμα 

"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" έτους 2012. 

9. Την αριθ. 2283/31-05-2012 Απόφαση Ένταξης πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» στο πρόγραμμα «Αγροτική 

Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», όπως κάθε φορά ισχύει. 

10. Την υπ' αριθ. 082/8 ΣΑΕ (Κωδικός Έργου 2012ΣΕ08280073) από την οποία θα 

χρηματοδοτηθεί η ενέργεια. 

11. Την με αρ 1830/02-05-2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Κοινοτικών Πόρων και 

Υποδομών και το από 27-04-2012 Πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για 

τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο της 

Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ,  

12. Τις αυξημένες ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, αναφορικά με τις υποχρεώσεις 

για την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής περιόδου, οι οποίες προέρχονται και είναι 

σύμφωνες με το άρθρο 9 «Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης» της πρότασης 

κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 

από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για την περίοδο 2014-2020.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Τη διενέργεια της κλειστής διαδικασίας του Π.Δ. 4/2002, όπως έχει εξειδικευθεί με την αρ. 

51540/ΕΥΣΣΑΑΠ3628 (ΦΕΚ 1856/τεύχος Β’ /26.11.2010) απόφαση, προκειμένου να ανατεθεί το έργο 

με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-

2020».Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας θα επιλεγούν σύμφωνα και με τους κατωτέρω όρους οι 

φορείς εκείνοι, που στη συνέχεια, κατά το δεύτερο στάδιο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της 

Υπηρεσίας, θα κληθούν να υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά για το έργο και να 

αξιολογηθούν σύμφωνα με τα συναφή κριτήρια βαθμολόγησης από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2014.  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών 

Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» 

Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

2014-2020» 

Κατηγορία έργου: Παροχή Υπηρεσιών με κωδικό Β2. Εκπόνηση Μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – 

ερευνών, Παροχή Υπηρεσιών, όπως ορίζεται από την απόφαση με αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 

Β/1856/26.11.2010).  

Διάρκεια της σύμβασης: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της.  

Προϋπολογισμός: Δε θα υπερβεί το ποσόν των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€), πλέον του ΦΠΑ 

23% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 082/8 και ειδικότερα τον κωδικό 2012ΣΕ082800073. 

Στο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών. 

Ανάθεση: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002, όπως 

ισχύει, και το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω.  

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 

αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων της Υπηρεσίας. Οι αιτήσεις 

συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της ΕΥΔ ΠΑΑ το αργότερο μέχρι την 16/07/2012  

Υποβολή των Αιτήσεων: Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβληθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 

σε κλειστούς και σφραγισμένους φακέλους στη γραμματεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013», (Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα 

ΤΚ 104 41, 3ος όροφος), με τη σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το ΠΑΑ 2007-2013 έχει ενεργοποιηθεί κατά 107% της Δημόσιας Δαπάνης του και υλοποιείται με 

παρεμβάσεις που επηρεάζουν τα δεδομένα του ελληνικού αγροτικού χώρου. Παράλληλα η οικονομική 

κρίση και η προκαλούμενη από αυτή ρήξη της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική ύπαιθρο έχουν 

αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια εκ νέου ανάλυση  της υφιστάμενης 

κατάστασης της ελληνικής υπαίθρου και του αγροτικού τομέα με επαναπροσδιορισμό των αναγκών και 

των προκλήσεων. Η SWOT ανάλυση θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την καλύτερη 

στόχευση των δράσεων του ΠΑΑ 2007-2013 από τώρα μέχρι και τη λήξη του αλλά και για τον 

ορθολογικότερο σχεδιασμό της στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης της επόμενης προγραμματικής 

περιόδου 2014-2020. Η μελέτη θα διαρθρώνεται στα παρακάτω σημεία: 

α) Ανάλυση SWOT ως προς τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 (1) (β) της Πρότασης κανονισμού για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 

το ΕΓΤΑΑ (εφεξής Πρόταση), κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να περιλαμβάνει 

ανάλυση της κατάστασης από την άποψη των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και 

των απειλών (ανάλυση SWOT) και προσδιορισμό των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν στη 

γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα και, κατά περίπτωση, από τα θεματικά 

υποπρογράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 9 (2)(α). 

Η ανάλυση πρέπει να διαρθρώνεται γύρω από τις έξι (6) προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική 

ανάπτυξη, όπως αυτές εστιάζονται σε τομείς στο άρθρο 5 της Πρότασης: 

1. προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις 

αγροτικές περιοχές  

2. ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας  

3. προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία  

4. αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την 

γεωργία και τη δασοκομία 

5. προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος 

στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας 

6. προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης 

στις αγροτικές περιοχές 

Οι ειδικές ανάγκες – εγκάρσιοι στόχοι όσον αφορά το περιβάλλον, τον μετριασμό της αλλαγής του 

κλίματος και την προσαρμογή, καθώς και την καινοτομία, εκτιμώνται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 

της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό τον προσδιορισμό των σχετικών απαντήσεων στους 

τομείς εστίασης σε επίπεδο εκάστης προτεραιότητας. 

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θα βασιστεί και στους δείκτες βάσης σε σχέση με το γενικό 

πλαίσιο (context indicators) του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού 1974/2006 όπως ισχύουν τώρα 

αλλά και όπως θα οριστούν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020. 
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β) Στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη την προγραμματική περίοδο 2014-

2020. 

Διαμόρφωση κατευθύνσεων στρατηγικής με βάση την ανάλυση των ισχυρών σημείων και των 

αδυναμιών που χαρακτηρίζουν το εσωτερικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και τις 

απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

γ) Επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται, των παραδοτέων Νο1 & Νο2 μετά την ψήφιση και δημοσίευση 

του θεσμικού πλαισίου για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης την προγραμματική περίοδο 2014-2020 

ή σχετική έκθεση όπου θα στοιχειοθετείται μη αναγκαιότητα επικαιροποίησης. 

 

 

Β. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος θα αποτυπώνονται σε εκθέσεις που θα υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, ως ακολούθως: 

Το πρώτο (1ο) παραδοτέο, ανάλυση SWOT ως προς τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική 

ανάπτυξη, θα πρέπει να παραδοθεί σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το δεύτερο (2ο) παραδοτέο, στρατηγικές κατευθύνσεις πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να παραδοθεί ένα (1) μήνα από την παραλαβή του 

πρώτου παραδοτέου. 

Ενδιάμεσα ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει δεκαπενθήμερες αναφορές (email, κ.λπ.) προόδου, 

τουλάχιστον έως την παραλαβή του δεύτερου παραδοτέου, όπως θα περιγραφεί αναλυτικά και στη 

σύμβαση που θα καταρτισθεί.  

Το τρίτο (3ο) παραδοτέο αφορά, εφόσον απαιτηθεί, την επικαιροποίηση των παραδοτέων 1 και 2 

μετά την ψήφιση και δημοσίευση του θεσμικού πλαισίου για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 ή σχετική έκθεση όπου θα στοιχειοθετείται η μη αναγκαιότητα της 

επικαιροποίησης. 

 

 

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ 

(100.000,0€) πλέον του Φ.Π.Α. (23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 082/8 και ειδικότερα 

τον κωδικό 2012ΣΕ08280073. 

Στο τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου 

χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. 

Η καταβολή των πληρωμών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σύμφωνα με τα παραδοτέα. 

Συγκεκριμένα, 60% του προϋπολογισμού του έργου με το πρώτο παραδοτέο, 30% με το δεύτερο 

παραδοτέο και 10% με το τρίτο παραδοτέο.  
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Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν: 

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

υποβάλουν κοινή προσφορά.  

Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις προσώπων δεν απαιτείται να αποτελούν νομική οντότητα ή να έχουν 

λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά και να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό.  

Εφ’ όσον τέτοια ένωση προσώπων αναδειχθεί Ανάδοχος, υποχρεούται αμέσως μόλις ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή και πριν από την υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη νομική μορφή της 

κοινοπραξίας σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε τη μορφή εμπορικής 

εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή 

της Κοινοπραξίας θα ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον. 

 

Εφόσον υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση οικονομικών φορέων, η οποία δεν έχει περιβληθεί 

τη χρονική στιγμή της υποβολής νομική μορφή, η προσφορά θα 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.  

 

Για λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή προσφοράς από ένωση φορέων ως άνω εφαρμόζεται 

αναλογικά το άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.  

 

Στο στελεχιακό δυναμικό και την εν γένει στελέχωση του υποψηφίου αναδόχου δεν επιτρέπεται να 

συμπεριλαμβάνονται άτομα, τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών συνδέονται με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή (συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 

έργου και εκτέλεσης ενεργειών του προγράμματος της τεχνικής υποστήριξης).  

 

 

Ε. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη διαδικασία: 

• όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου («Δικαίωμα 

Συμμετοχής»), 

• όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.  Ειδικότερα, αποκλείεται της συμμετοχής ο υποψήφιος 

φορέας, εις βάρος του οποίου έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν ή περισσότερους 
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από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω και όπως, τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου, αυτοί οι 

λόγοι εξειδικεύονται από ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου: 

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 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/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 

• όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή (υπεξαίρεση, 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) του παρέχοντος υπηρεσίες 

με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,  

• όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σχετικό με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 

οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, 

• όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις της χώρας 

όπου αυτή η απόφαση έχει εκδοθεί σχετικά με την εν γένει επαγγελματική διαγωγή τους, 

• όσοι τελούν σε πτώχευση και, επίσης, όσοι τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

• όσοι τελούν σε εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει 

εκκινήσει εναντίον τους διαδικασία θέσεως σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

• όσοι έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την υποβολή ψευδούς 

δηλώσεως κατά την παροχή πληροφοριών σχετικών με αυτές που απαιτούνται στο πλαίσιο τήρησης 

των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο ή δεν παράσχουν τις πληροφορίες αυτές,  

• όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού 

δικαίου, 

• οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής συντρέχει  έστω και για ένα μέλος της ένωσης ή της 

κοινοπραξίας. 
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«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν με την αίτησή τους επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι 
οριζόμενα δικαιολογητικά.  
 
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

1.  Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με τη μορφή ειδικής συνοδευτικής επιστολής, στην οποία 
θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να αναφέρεται ο φορέας, που 
υποβάλει την προσφορά. Η συνοδευτική επιστολή υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε 
περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας (ο οποίος θα έχει οριστεί 
προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο) ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών, 
που συμμετέχουν στην ένωση ή στην κοινοπραξία. 

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, 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 αδικήματα της παρ. 
1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

• 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). 
• 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). 
 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας 
χρεωκοπίας. 

- 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 ή ειδική του νόμου 1892/1990, 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  
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

• εγγεγραμμένοι, αν απαιτείται, ανάλογα με τη μορφή οργάνωσης του 
υποψηφίου, στο οικείο Επιμελητήριο. 

- 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. 

3.  Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, μαζί με τις 
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου 
καταστατικού, (εφόσον πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τα σχετικά ΦΕΚ).  

4.  Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του 
Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης, με το οποίο εγκρίνεται η 
συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών) στο οποίο μπορεί 
να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος 
ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του 
διαγωνισμού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του 
διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.  
Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο ένωσης εταιριών, απαιτείται 
πέραν του ανωτέρω και η προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και 
υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο των μελών της ένωσης, εφόσον η προσφορά δεν 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

5.  Συμφωνητικό σύστασης Ένωσης φορέων ή Κοινοπραξίας νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 
της υπογραφής των δηλούντων, στο οποίο πρέπει: 

 να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, ή 
της κοινοπραξίας να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος (φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο) του Έργου που αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης ή της 
κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς, 

 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
μελών της Ένωσης 

 να ορίζεται με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία επίσης προσκομίζεται, κοινός 
εκπρόσωπος της ένωσης και των μελών της για την εκπροσώπηση της ένωσης και των 
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
6.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για 
τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 
Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος 
με τον προϋπολογισμό του έργου.  
Η προϋπόθεση αυτή θα πρέπει να συντρέχει στην περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας σωρευτικά 
για όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας,  
Εκτός των ανωτέρω, κάθε φορέας μπορεί να προσκομίσει οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ως 
πρόσφορο για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας 

7.  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται αν έχει επιβληθεί 
στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ποινή αποκλεισμού από 
διαγωνισμούς με σχετική απόφαση αρμόδιου οργάνου. 
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Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 Όπως αναφέρονται παρακάτω 

 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση προσώπων ή κοινοπραξία όλα τα παραπάνω 

δικαιολογητικά (εκτός των σχετικών με την χρηματοοικονομική και τεχνική επάρκεια, τα οποία 

υποβάλλονται συνολικά για όλα τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας) πρέπει να υποβληθούν για 

καθένα από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

 

Επίσης, επισημαίνεται σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία προεπιλογής, οι υποψήφιοι που θα 

συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, εκτός από την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει 

να πληρούν και τα ακόλουθα (δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας): 

α) Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου, 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε όμοια έργα τα οποία έχει αναλάβει και ολοκληρώσει στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, 

προσκομίζοντας κατάλογο υπό εκτέλεση ή εκτελεσθέντων έργων της τελευταίας πενταετίας. 

 

β) Η ομάδα έργου θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 8 άτομα ένας εκ των οποίων θα είναι ο υπεύθυνος 

της ομάδας έργου 

Ελάχιστη Εμπειρία:  

Υπεύθυνος ομάδας έργου:  7 έτη σε θέματα ανάλυσης SWOT & στρατηγικού  

σχεδιασμού 

Λοιπά μέλη ομάδας έργου :  τουλάχιστον 3 μέλη με 5ετή εμπειρία, σε διαφορετικό πεδίο, 

σύμφωνα με αυτά που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 ΠΕΔΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

1. αγροτική πολιτική 

2. αγροτική ανάπτυξη 

3. περιφερειακή ανάπτυξη 

4. ανάλυση SWOT 

5. στρατηγικός σχεδιασμός 

6. κοινωνικοοικονομική ανάλυση 

7. χωροταξικός σχεδιασμός 

 

Η ομάδα έργου θα πρέπει να καλύπτει από άποψη εμπειρίας το σύνολο των ανωτέρω πεδίων.  

 

Ειδικότητες: τουλάχιστον 1 μέλος οικονομολόγος, 1 μέλος γεωργοοικονομολόγος και 1 μέλος 

γεωπόνος.  
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (Ι) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 

Για κάθε συμμετέχοντα, συμπληρώνεται μια γραμμή ανά πεδίο εμπειρίας (1 έως 7) 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΙΙ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΔΙΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 

Για κάθε πεδίο εμπειρίας (1 έως και 7), συμπληρώνονται οι συμμετέχοντες. 

γ) Ο Υπεύθυνος ομάδας έργου και τα μέλη της ομάδας έργου συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία δέχονται να συμμετάσχουν στο έργο και ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους. 

 

δ) Σύντομη παρουσίαση (έως δέκα σελίδες Α4 γραμματοσειρά 11 στ, μονό διάστιχο) της κατανόησης 

και της προσέγγισης του αντικειμένου του έργου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο κεφάλαιο Α 

«Περιγραφή του αντικειμένου του έργου». Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην περιγραφή του 

είδους, τρόπου συλλογής, επεξεργασίας, των πηγών προέλευσης και του επίπεδου χωρικής ανάλυσης 

των στοιχείων, για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, γύρω από τις έξι προτεραιότητες της 

Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη (όπως αυτές αναλύονται σε τομείς εστίασης του άρθρου 5 

«Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη» της Πρότασης κανονισμού για τη στήριξη 

της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ), τις ειδικές ανάγκες-εγκάρσιους στόχους και τους δείκτες 

βάσης. 

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 

Θα αξιολογηθούν οι μεθοδολογίες που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο προσφέρων σε περίπτωση 

ανάδειξής του ως Αναδόχου για την υλοποίησης του Έργου, με κύρια κριτήρια: 

 Τη σαφήνεια της περιγραφόμενης συνοπτικής μεθοδολογίας 

 Την καταλληλότητά της σε σχέση με το αντικείμενο 

 Τη διεθνικότητα, το κύρος, την πιστοποίησή της. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 

από τη διαδικασία.  

Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται στο πρωτότυπο ή σε νομίμως 

επικυρωμένο αντίγραφο. 

Για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών γνωμοδοτεί η Επιτροπή Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού. 
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Μετά την υποβολή των αιτήσεων με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

μπορεί να ζητήσει διευκρινήσεις από τους διαγωνιζόμενους επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι 

οποίοι οφείλουν να απαντήσουν εντός έξι (6) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου. 

 

 

ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007-2013, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Το έργο θα ανατεθεί, εφόσον βαθμολογηθούν οι προσφορές, που θα καταθέσουν οι προεπιλεγέντες 

κατά το δεύτερο στάδιο στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας φορείς και αφού αναρτηθεί η σχετική 

αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βάσει των εξής Κριτηρίων Βαθμολόγησης:  

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΣΒ 80%) 

i) Σύνθεση ομάδας έργου ΣΒ 40% και  

ii) Μεθοδολογική προσέγγιση ΣΒ 60% 

 
Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΣΒ 20%) 

 

και η τελική κατάταξη και κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, η οποία θα προκύψει από τον τύπο συνυπολογισμού των δύο ανωτέρω ομάδων 

κριτηρίων.  

Τα επιμέρους στοιχεία αναφορικά με την υποβολή των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, καθώς 

και αναλυτικοί λοιποί όροι, θα προσδιορίζονται στην πρόσκληση της Υπηρεσίας προς τους 

προεπιλεγέντες φορείς.  

Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου της κλειστής διαδικασίας κοινοποιούνται στους 

αποκλεισθέντες, ενώ η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) 

απευθύνεται μόνο προς τους προεπιλεγέντες φορείς. 

 

 

Ζ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο είναι υποχρεωμένος, το αργότερο έως και 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 αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα: 

i) Την ημερομηνία έκδοσης. 

ii) Τον εκδότη. 

iii) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, ήτοι:  
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2007-2013»  

Λεωφόρος Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα  

Τον τίτλο του έργου: «………………………………………..» 

iv) Την ημερομηνία του διαγωνισμού 

v) Τον αριθμό της εγγύησης. 

vi) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

vii) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

viii) Τον όρο ότι ισχύει ως την επιστροφή της ή ότι έχει αόριστη διάρκεια. 

ix) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 

διζήσεως. 

x) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 

και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, εντός (3) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 

xi) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε ένωση νομικών προσώπων ή κοινοπραξία η εγγυητική επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

ενός εκάστου και όλων των μελών της ένωσης. 

Τα ποσά των ως άνω εγγυητικών επιστολών μπορούν να καλύπτονται είτε από μία, είτε από το 

άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών. Σε κάθε μία τους θα πρέπει να προσδιορίζεται ότι 

εκδίδεται υπέρ ενός εκάστου και όλων των συμμετεχόντων στην ένωση ή την κοινοπραξία και να 

περιλαμβάνει το σύνολο των όρων που αναφέρονται ανωτέρω. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση και την  οριστική 

παραλαβή του Έργου του αναδόχου από την Υπηρεσία με την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής του έργου. 

 

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-

2013» www.agrotikianaptixi.gr για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ημερών. 

 
 
 

                                                                                Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
                                                                               ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 

                                                                         ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΡΗΣ 


