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Τεύχος πρόσκλησης για την ανάθεση του έργου: 

«ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 2013» 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

1. Αντικείμενο του έργου  

Νομική βάση της εκ των υστέρων αξιολόγησης αποτελεί το άρθρο 84 του Καν. (Ε.Ε.) 1698/2005, ενώ  

σύμφωνα με το άρθρο 86 του Καν. (Ε.Ε.) 1698/2005, η εκ των υστέρων αξιολόγηση εξετάζει τον βαθμό 

χρησιμοποίησης των πόρων, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του προγραμματισμού του 

ΕΓΤΑΑ, τις κοινωνικοοικονομικές του επιπτώσεις και την επίπτωσή του επί των κοινοτικών 

προτεραιοτήτων ενώ αποσκοπεί στην άντληση διδαγμάτων σχετικά με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. 

Η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί στην Ε.Ε. έως τις 31/12/2016, σύμφωνα με τον Καν.(Ε.Ε.) 808/2014, 

άρθρο 18. 

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης και την εκπόνηση 

των απαραίτητων εκθέσεων η Ε.Ε. εξέδωσε και θέσπισε εγχειρίδιο για το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο 

βάσει του άρθρου 80 του Καν. (ΕΚ)1698/2005 αποτελεί το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ). Το σύστημα αξιολόγησης αποτελείται από Κοινούς Δείκτες και Κοινά Ερωτήματα 

Αξιολόγησης. 

Η εκ των υστέρων αξιολόγηση αποτελεί την συνολική αθροιστική αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007-2013, η οποία 

καταρτίζεται στο τέλος του προγράμματος όπου είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιπτώσεων καθώς και η 

προστιθέμενη αξία του ΠΑΑ, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

αντίκτυπος και η προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων αποτελούν σημαντικά μέσα για την απόδειξη των 

επιτευγμάτων του προγράμματος και την αιτιολόγηση των χρηματοδοτικών πόρων που δαπανήθηκαν. 

Επιπλέον η εκ των υστέρων αξιολόγηση παρέχει την ευκαιρία να εξετασθεί εάν η σχεδιαζόμενη πολιτική, 

υλοποιήθηκε κατάλληλα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σχετικές ανάγκες στην περιοχή του 

προγράμματος. Τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης συμβάλλουν στην βελτίωση του 

σχεδιασμού, της ποιότητας και της εφαρμογής της πολιτικής στο μέλλον. Σημαντικές πληροφορίες και 

συστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εφαρμογής του νέου προγράμματος, επίσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά στην περίοδο της προετοιμασίας των απαιτητικών ενισχυμένων 

εκθέσεων υλοποίησης για το 2017 και 2019. 

Το αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αγροτική πολιτική που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των αξόνων 

προτεραιότητας του Προγράμματος και η επίτευξη των  παρακάτω γενικών στρατηγικών στόχων του ΠΑΑ 

2007-2013: 
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1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του 

αγροδιατροφικού τομέα. 

2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. 

3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της 

αγροτικής οικονομίας. 

4. Δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές 

μέσω της προσέγγισης Leader. 

 

Πέραν των ανωτέρω πραγματοποιείται αξιολόγηση σχετικά με το πακέτο Εξυγίανσης σύμφωνα με τον 

Καν(Ε.Ε.). 74/2009, Άρθρο 16α 

 

Συγκεκριμένα η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα αφορά τα παρακάτω στοιχεία του ΠΑΑ 2007-2013 σε 

επίπεδο προγράμματος, άξονα προτεραιότητας, μέτρου, υπομέτρου και δράσης: 

- Κάλυψη και αντιμετώπιση των σημαντικότερων αναγκών του προγράμματος. 

- Αποτελεσματικότητα και επίτευξη των γενικών στρατηγικών στόχων. 

- Αποδοτικότητα των χρησιμοποιούμενων πόρων. 

- Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στους δικαιούχους του προγράμματος. 

- Επιπτώσεις του προγράμματος στις περιοχές παρέμβασης. 

- Παράγοντες που συνέβαλαν στην επιτυχία ή αποτυχία παρεμβάσεων και διδάγματα για έναν 

αποτελεσματικότερο μελλοντικό σχεδιασμό. 

 

Πέρα των ανωτέρω, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1974/2006 και το Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης (ΚΠΠΑ), η εκ των υστέρων αξιολόγηση θα πρέπει να υπολογίσει τις τιμές των δεικτών και να 

απαντήσει τα Κοινά και τα Ειδικά για το Πρόγραμμα Ερωτήματα Αξιολόγησης όπως αυτά ορίζονται στον 

παραπάνω νομικό πλαίσιο και στο ΚΠΠΑ. 

 

Στο πλαίσιο της παράλληλης αξιολόγησης και με σκοπό τη διευκόλυνση της εκπόνησης της εκ των 

υστέρων αξιολόγησης έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω τρεις θεματικές εμπειρογνωμοσύνες: 

1. Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 που 

συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα και στη διαφοροποίηση 

προς μη γεωργικές δραστηριότητες. 

2. Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ που συμβάλλουν στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου. 

3. Εμπειρογνωμοσύνη για την παράλληλη αξιολόγηση των Μέτρων του ΠΑΑ που συμβάλλουν στη 

βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και των Μέτρων του Leader. 
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Οι τρεις ανωτέρω εμπειρογνωμοσύνες είχαν ως στόχο την υποβοήθηση της ΕΥΔ ΠΑΑ στην οργάνωση των 

ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013 αλλά και της διευκόλυνσης της 

εκπόνησης της εκ των υστέρων αξιολόγησης. Στα ανωτέρω έργα συγκεντρώθηκαν οι βέλτιστες και 

εναλλακτικές μεθοδολογίες εκτίμησης των δεικτών αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθώς και 

μεθοδολογιών απάντησης στα κοινά ερωτήματα αξιολόγησης των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013. Οι 

προτεινόμενες μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη τους τα υφιστάμενα συστήματα συλλογής δεδομένων και 

τα διαθέσιμα δεδομένα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των δεικτών ή η απάντηση των 

κοινών ερωτημάτων με βάση τα υφιστάμενα συστήματα συλλογής δεδομένων, προτείνονται και 

προδιαγράφονται ειδικές περιπτωσιολογικές μελέτες. 

 

2. Καθήκοντα Αναδόχου 

Τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί ο ανάδοχος κατά την εκπόνηση της εκ των υστέρων 

αξιολόγησης είναι τα εξής: 

Λογική της παρέμβασης 

Εξέταση της λογικής της παρέμβασης αγροτικής πολιτικής και του πακέτου εξυγίανσης. Θα εξετασθεί η  

τήρηση και η τυχόν εξέλιξη της λογικής της παρέμβασης με την πάροδο του χρόνου, καθώς και η επιρροή 

αυτής από διάφορους αστάθμητους παράγοντες. 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής της λογικής της παρέμβασης θα λάβει υπόψη της, διάφορες παραμέτρους 

όπως η αγροτική οικονομία, η ανταγωνιστικότητα, τα δημόσια αγαθά, το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής. 

Όλοι αυτοί οι παράμετροι δύναται να δημιουργήσουν περισσότερο από έναν τύπο λογικής της 

παρέμβασης ανάλογα με τη φύση του μέτρου και της δράσης αλλά και να πραγματοποιηθούν συνδυασμοί 

μεταξύ τους. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ρητή και αποκλειστικά περιοριστική διαμόρφωση της λογικής 

της παρέμβασης ανά μέτρο και δράση, αντίθετα υπάρχει η  δυνατότητα για ποικιλομορφία λογικής της 

παρέμβασης. Ωστόσο σύμφωνα με το ΚΠΠΑ, για κάθε μέτρο αναφέρεται η επικρατέστερη λογική της 

παρέμβασης. Πέραν των μέτρων ο αξιολογητής θα εξετάσει και θα αξιολογήσει επιπλέον το Μέτρο της  

Τεχνικής Βοήθειας και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο. 

Ο αξιολογητής θα εξετάσει την συνάφεια, τη συνοχή, και τις επιπτώσεις που είχε η λογική της παρέμβασης 

και θα πραγματοποιήσει μία βαθύτερη και ουσιαστικότερη ανάλυση. 

 

Δείκτες του Κοινού Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

Οι δείκτες αποτελούν ένα από τα βασικότερα στοιχεία του ΠΑΑ, μέσω των οποίων κυρίως μετριέται η 

επίτευξη των στόχων του. 

Σύμφωνα με το ΚΠΠΑ, καθορίζονται οι παρακάτω τύποι δεικτών : 
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α. Δείκτες βάσης, είναι οι δείκτες οι οποίοι απεικονίζουν την κατάσταση στην αρχή του προγράμματος, 

χρησιμοποιούνται στη SWOT ανάλυση και σχετίζονται με τη στρατηγική του ΠΑΑ. 

β. Δείκτες εισροών, αναφέρονται στην κατανομή των πόρων που γίνεται σε κάθε επίπεδο του 

προγράμματος π.χ. άξονας, μέτρο δράση κ.λ.π.. 

γ. Δείκτες εκροών,  είναι οι δείκτες που υπάρχουν σε όλα τα μέτρα και αφορούν την καταγραφή κάποιων 

χαρακτηριστικών των μέτρων π.χ. αριθμός δικαιούχων στις επενδύσεις, αριθμός εκταρίων στα 

γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα κ.λπ.. Συλλέγονται μέσω του συστήματος παρακολούθησης και 

καταγράφονται στο αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του κάθε μέτρου. 

δ. Δείκτες αποτελέσματος, είναι οι δείκτες που απεικονίζουν τα άμεσα αλλά και τα έμμεσα αποτελέσματα 

των παρεμβάσεων. Μετρούνται κυρίως σε επίπεδο άξονα και εμφανίζουν το αποτέλεσμα των 

παρεμβάσεων πολλών μέτρων στον ίδιο άξονα.  Οι  τιμές κάποιων δεικτών, δύναται να μετρηθούν μέσω 

του συστήματος παρακολούθησης, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου  οι τιμές κάποιων δεικτών 

προσδιορίζονται μέσω ειδικών μεθοδολογιών από τον αξιολογητή. 

ε. Δείκτες επιπτώσεων, οι δείκτες αυτοί αναφέρονται τόσο στις επιπτώσεις του προγράμματος όσο και 

στις επιπτώσεις των παρεμβάσεων, ενώ συνδέονται με τους ευρύτερους στόχους του ΠΑΑ. Θεωρούνται 

σημαντικοί καθώς απεικονίζουν τον αντίκτυπο του ΠΑΑ. Κατά κύριο λόγο, οι τιμές τους προκύπτουν από 

εξειδικευμένες μεθοδολογίες ενώ πολλές φορές η τιμή τους εξαρτάται και από τους δείκτες εκροών και 

αποτελεσμάτων. 

 

Έργο του αξιολογητή είναι να επικαιροποιήσει τις τιμές όλων των δεικτών. Κάποιες τιμές είναι διαθέσιμες 

μέσω του συστήματος παρακολούθησης, άλλες τιμές όμως θα υπολογισθούν από τον αξιολογητή βάσει 

εξειδικευμένων μεθοδολογιών, οι οποίες περιγράφονται στις τρεις εμπειρογνωμοσύνες. Ο αξιολογητής 

δύναται να προτείνει εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού των τιμών κάποιων δεικτών εφόσον τεκμηριώσει 

την άποψή του.  

 

Ειδικοί Δείκτες σε επίπεδο προγράμματος 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υπάρχει δυνατότητα χρήσης πρόσθετων δεικτών, σε περίπτωση που οι 

κοινοί δείκτες του ΚΠΠΑ, αδυνατούν να καλύψουν τα θέματα του προγράμματος. Οι πρόσθετοι δείκτες 

πληρούν κάποιες προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο ΚΠΠΑ. Ο αξιολογητής οφείλει να 

υπολογίσει τις τιμές των πρόσθετων δεικτών και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητά τους. Στο πλαίσιο των 

τριών εμπειρογνωμοσυνών έχουν προταθεί πρόσθετοι δείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν καλύτερα την 

εφαρμογή και τα αποτελέσματα του ΠΑΑ, οι τιμές αυτών προκύπτουν είτε από το σύστημα 

παρακολούθησης είτε μέσω ειδικών μεθοδολογιών. Ο αξιολογητής εφόσον κρίνει ότι χρειάζεται, οφείλει 

να υπολογίσει τις τιμές των πρόσθετων δεικτών ή σε διαφορετική περίπτωση δύναται να προτείνει 
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εναλλακτικούς δείκτες διαφορετικούς των εμπειρογνωμοσυνών εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς και 

οι προτεινόμενοι δείκτες πληρούν τα κριτήρια του ΚΠΠΑ. 

Ο αξιολογητής οφείλει επίσης να υπολογίσει την καθαρή επίπτωση ενός μέτρου στη τιμή ενός δείκτη, 

καθώς απ όσο γνωρίζουμε πολλοί παράγοντες και εκτός προγράμματος μπορεί να συμβάλλουν στην τιμή 

ενός δείκτη. 

 

Κοινά Ερωτήματα αξιολόγησης 

Τα Ερωτήματα αξιολόγησης είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την εκπόνηση της αξιολόγησης, 

συνδέονται με τη λογική της παρέμβασης. Καθορίζουν τη σχέση των αξιολογήσεων με την αγροτική 

πολιτική και συμβάλλουν στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων, των επιπτώσεων των επιτευγμάτων της 

αποτελεσματικότητας και επάρκειας της αγροτικής αναπτυξιακής πολιτικής, κατευθύνοντας τη δουλειά 

του αξιολογητή, καθορίζοντας το είδος της πληροφορίας που θα συλλεχθεί. Υπάρχουν δύο είδη 

Ερωτημάτων Αξιολόγησης, είναι τα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης των ΠΑΑ αλλά και τα Ειδικά Ερωτήματα 

Αξιολόγησης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο ΠΑΑ. Τα Ειδικά Ερωτήματα 

Αξιολόγησης λειτουργούν συμπληρωματικά με τα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης, χρησιμοποιούνται όταν 

τα Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης αδυνατούν να καλύψουν κάποιες ιδιαιτερότητες του ΠΑΑ καθώς και 

πολιτικούς στόχους  που θα επιτευχθούν μέσω του ΠΑΑ. Τα ερωτήματα αφορούν επιπλέον το Εθνικό 

Αγροτικό Δίκτυο και την Τεχνική Βοήθεια. Οι δύο τύποι ερωτημάτων αξιολόγησης απαντώνται 

χρησιμοποιώντας τα κριτήρια κρίσης αλλά και τις τιμές των σχετικών δεικτών. Στις τρεις 

εμπειρογνωμοσύνες προτείνονται κριτήρια κρίσης για τα Ερωτήματα Αξιολόγησης. 

Πηγές πληροφόρησης 

Κατά την εκπόνηση του έργου αλλά και κατά τη σύνταξη των προσφορών , οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα 

πρέπει αν λάβουν υπόψη του τα παρακάτω κείμενα τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 

http://www.agrotikianaptixi.gr   : 

 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης  

 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013  

 Κοινό Πλαίσιο Παρακολούθησης και Αξιολόγησης  

 Κείμενα εργασίας  

1. «Approaches for assessing the impacts of the RDPs in the context of multiple intervening 

factors» 

2. «Guidance Document the Application of the High Nature Value Impact Indicator 2007-

2013». 

3. «Capturing Impacts of LEADER and of measures to improve Quality of Life in Rural Areas» 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/Uploads/Files/nsp_101209_sfc_tel.pdf
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 Εμπειρογνωμοσύνες  

1. Εμπειρογνωμοσύνη για την ανταγωνιστικότητα και διαφοροποίηση 

2. Εμπειρογνωμοσύνη για την αξιολόγηση μέτρων περιβάλλοντος 

3. Εμπειρογνωμοσύνη για ποιότητα ζωής και Leader 

 

 Guidelines for the ex-post evaluation of 2007-2013 RDPs  

 

3. Περιγραφή της Ομάδας Έργου 

Υπεύθυνος  Σύμβουλος Αξιολόγησης: 

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος ορίζει τον Υπεύθυνο Σύμβουλο Αξιολόγησης (ΥΣΑ) που θα έχει την ευθύνη και 

εποπτεία του όλου έργου. Ο Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΥΣΑ) θα είναι ο αποκλειστικός 

υπεύθυνος και Υπόλογος έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α., προκειμένου να τηρούνται 

οι προθεσμίες παραδόσεων του έργου και να πληρούνται οι όροι της προκήρυξης, όπως θα εξειδικευθούν 

περαιτέρω και στην αντίστοιχη σύμβαση.  

Ο Υ.Σ.Α. θα πρέπει: 

- Να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, 

- να έχει τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην προετοιμασία μελετών / εκθέσεων σχετικά με τον 

προγραμματισμό, διαχείριση ή αξιολόγηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά 

και επενδυτικά ταμεία, 

- να έχει ολοκληρώσει, ως υπεύθυνος ομάδας έργου, τουλάχιστον ένα έργο την τελευταία πενταετία 

σχετικά με τον προγραμματισμό, διαχείριση ή αξιολόγηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα 

διαρθρωτικά και επενδυτικά  ταμεία.  

 

Ομάδα Έργου: 

Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 στελέχη με 

πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής. Η Ομάδα θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω 

ελάχιστες προϋποθέσεις:  

Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην αξιολόγηση μέτρων σχετικών με την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του προγραμματισμού, διαχείρισης ή αξιολόγησης προγραμμάτων 

συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην 

αξιολόγηση μέτρων σχετικών με την βελτίωση ή τη διατήρηση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του 

προγραμματισμού, διαχείρισης ή αξιολόγησης προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από τα 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τουλάχιστον πενταετή εμπειρία στην εφαρμογή μεθόδων, ανάλυσης 

κοινωνικού και οικονομικού κόστους - οφέλους και οικονομετρικών μοντέλων. 
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Υποστηρικτικό προσωπικό: 

Η Ομάδα έργου και ο ΥΣΑ θα πρέπει να συνεπικουρούνται από το κατάλληλο γραμματειακό και τεχνικό 

προσωπικό, όπως επίσης και στελέχη κατάλληλα για τη συλλογή δεδομένων, εφόσον τέτοια ανάγκη 

καταγράφεται στην προσφορά του Αναδόχου. 

Αντικατάσταση μέλους ή μελών της Ομάδας Έργου δύναται να συντελείται μόνο μετά τη χορήγηση 

σχετικής έγκρισης της αναθέτουσας υπηρεσίας σε συνέχεια εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου.  

 

4. Διάρκεια –Τρόπος εκτέλεσης του Έργου  

Η παράδοση της εκ των υστέρων αξιολόγησης του ΠΑΑ 2007-2013 θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε 

ημερομηνίες οι οποίες θα καθοριστούν στη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη και την προτεινόμενη 

μεθοδολογία που θα ακολουθήσει ο ανάδοχος του έργου.  

Για την έγκαιρη υποβολή της εκ των υστέρων αξιολόγησης, από την ΕΥΔ ΠΑΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

πρέπει, στις 31 Οκτωβρίου 2016, ο ανάδοχος να παραδώσει στην ΕΥΔ ΠΑΑ ολοκληρωμένη την εκ των 

υστέρων αξιολόγηση με τη μορφή που αυτή θα υποβληθεί τελικά στην ΕΕ, μετά και από τις τυχόν 

παρατηρήσεις της ΕΥΔ ΠΑΑ. Μετά από την παραλαβή της από την αναθέτουσα αρχή και την υποβολή της 

στην ΕΕ, ο ανάδοχος οφείλει να την προσαρμόζει σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ, σύμφωνα με τις 

παρατηρήσεις της ΕΕ.  

Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση της εκ των υστέρων αξιολόγησης 

από την ΕΕ, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2017. 

 

5. Προϋπολογισμός έργου – τρόπος πληρωμής  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 

και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 082/1 και ειδικότερα τον κωδικό 2016ΣΕ08210009. 

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. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης 

και Παραλαβής των ενδιάμεσων παραδοτέων όπως αυτά θα καθορισθούν 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. 



 

8 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού  

Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 

συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) 

επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα. Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος 

συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης.  

 

2. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού  

Ο παρών διαγωνισμός  μέσω Καταλόγου, θα διενεργηθεί σύμφωνα με την Υ.Α. 18709/ΕΥΣΣΑ 

413/19.2.2016 (ΦΕΚ 449/ τ.Β 24.2.2016), το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α), ως ισχύει,  και τους κατωτέρω γενικούς 

και ειδικούς όρους.  

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι υποψήφιοι ανάδοχοι, οι οποίοι είναι ενταγμένοι 

στον κατάλογο, όπως αυτός έχει συσταθεί από την ΕΥΔ ΠΑΑ και ισχύει.  

 

4. Τρόπος αποστολής εγγράφων διαγωνισμού  

Η Πρόσκληση αποστέλλεται, με εταιρεία ταχυμεταφοράς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους 

επιλεγμένους από τον κατάλογο υποψηφίους αναδόχους.  

 

5. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση το αργότερο μέχρι και δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την 

επομένη της κοινοποίησης της παρούσης στους συμμετέχοντες, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 01-07-2016 στο 

πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 

Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα. 

 

6. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης  

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα, σε 

ημερομηνία που θα καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και στην οποία 

μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι.  
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7. Αποκλεισμός υποψήφιων - απόρριψη προσφορών  

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:  

α. Προσφορά της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.  

β. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται  

γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του μέρους Γ της παρούσης. 

δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των δύο (2) μηνών.  

ε. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.  

στ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο 

της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.  

ζ. Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.  

η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές. 

θ. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του μέρους Γ της 

παρούσας. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την 

προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 

ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα. Κατά 

την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής – διαβιβαστικό για 

πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά την παρούσα πρόσκληση 

ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα αποδεικνύονται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ ΠΑΑ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΕΥΔ ΠΑΑ 

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε 

υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 

έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη 

εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

2. Περιεχόμενο Προσφοράς  

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην πρόσκληση. Ο 

ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:  

Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 

οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Περιεχόμενα Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα 

δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται.  

Β.«Υποφάκελος Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στη συνέχεια. 

Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής προσφοράς 

του υποψήφιου αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στη συνέχεια.  

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:  

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο υποφάκελο 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο υποφάκελο Τεχνικής 

προσφοράς. 
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Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο υποφάκελο 

Οικονομικής προσφοράς.  

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ 2007 – 

2013» στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  

(κωδ. ΟΠΣΑΑ: 00001366) 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και 

φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του 

διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

 

2.1. Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος πρέπει να περιέχει: 

α) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται ότι:  

I. Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται 

στον Κατάλογο παρόχων της υπηρεσίας (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία). 

II. Με την υποβολή της προσφοράς ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους της παρούσας και 

αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό 

προσδιορίζεται και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και 

ακριβείς. 

III. Η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα. 

 

β) Πίνακας από τον οποίο να προκύπτει η θέση του φυσικού προσώπου στην ομάδα εργασίας, η 

ειδικότητά του, η απαιτούμενη εμπειρία στους τομείς της πρόσκλησης. 

γ) Αναλυτικά Βιογραφικά από τα οποία να προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία των στελεχών. 

 

2.2. Περιεχόμενα υποφακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

1. 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 
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(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. 

2. Οργανωτικό Σχήμα Υλοποίησης – Σύστημα Διοίκησης του έργου 

Η ενότητα Οργανωτικό Σχήμα Υλοποίησης – Σύστημα Διοίκησης 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. 

 

2.3. Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα 

του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή αποκλεισμού.  

Η οικονομική προσφορά για το έργο θα γίνει σε ευρώ και θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για το έργο 

(συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως.  

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων και 

δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε 

ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια ρητά 

συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 

 

3. Ισχύς προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των δύο (2) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση 
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για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες.  

3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 

όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η 

ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά επιλογής.  

4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται 

σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

4. Εναλλακτικές προσφορές  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει 

τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

ένστασης κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.  

 

5. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος / αξιολόγηση των προσφορών, η κατάρτιση του πρακτικού 

αξιολόγησης, η εισήγηση για την ανάθεση.  

 

6. Αξιολόγηση προσφορών  

Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

18709/ΕΥΣΣΑΑ 413/19.2.2016  (ΦΕΚ 449/24.2.2016, τ. Β), ως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά.  

Κατά το άνοιγμα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής 

οι περιεχόμενοι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ.  Στην αποσφράγιση του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δύναται να παρίστανται 

και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων αναδόχων.  

Πρώτα αποσφραγίζονται και ελέγχονται ο Υποφάκελος Α: «Δικαιολογητικά» και ο Υποφάκελος Β: «Τεχνική 

Προσφορά». 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας 

προσφοράς και θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω 

παράγραφο 7. 

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των Υποφακέλων Α και Β και 

εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. Ακολούθως, η 

απόφαση αυτή αποστέλλεται στους συμμετέχοντες για τις νόμιμες ενέργειές τους. Τρεις μέρες από την 

επόμενη της αποστολής της απόφασης του αρμόδιου οργάνου στους συμμετέχοντες, η Επιτροπή 
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προχωρεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και στην τελική αξιολόγησή τους και εισηγείται στο 

αρμόδιο όργανο. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες για να προβούν στις νόμιμες 

ενέργειές τους. Εντός είκοσι ημερών ο υποψήφιος που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, 

καλείται όπως προσκομίσει τα δικαιολογητικά της κατακύρωσης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. Ο 

σφραγισμένος φάκελος με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ανοίγεται σε δημόσια συνεδρίαση και 

ακολούθως η επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την κατακύρωση του έργου στον υποψήφιο 

ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Το αρμόδιο όργανο αποφασίζει σχετικά και η εν λόγω 

απόφαση αποστέλλεται στους συμμετέχοντες για τις νόμιμες ενέργειές τους. 

 

7. Βαθμολόγηση 

Ι. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Η τεχνική αξιολόγηση θα βασιστεί σε δύο ομάδες κριτηρίων: 

Α. Μεθοδολογική Προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου με συντελεστή βαρύτητας 70% 

Β. Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του έργου με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

Τα επί μέρους κριτήρια κάθε ομάδας και η σχετική βαρύτητά τους εντός της ομάδας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα που ακολουθεί: 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α.  Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου 70% 

Α.1   
Σαφήνεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και πληρότητα 
προτεινόμενης μεθοδολογίας (περιγραφή, ανάλυση, τεκμηρίωση) και 
αντίληψη αναδόχου για το έργο 

40% 

Α.2 
Αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των δεδομένων που 
απαιτούνται για τη προτεινόμενη μεθοδολογία 

30% 

Β.  Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του έργου 30% 

Β.1 
Οργανωτικό σχήμα και περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με 
την εκπόνηση των παραδοτέων 

15% 

Β.2 
Περιγραφή και αξιοπιστία του προταθέντος διαγράμματος ροής 
εργασιών 

10% 

Β.3 
Συνοχή της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις 
συνεργασίας μόνιμες ή περιστασιακές 

5% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

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. 
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 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

j

j

 

Όπου  ΑΒΤΠmax= ο μεγαλύτερος απόλυτος βαθμός  τεχνικής προσφοράς από τις αξιολογηθείσες έγκυρες 

τεχνικές προσφορές. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο 

περιλαμβάνεται, για κάθε προσφορά που έχει αξιολογηθεί και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της Επιτροπής, 

ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας και το 

διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  Στο εν λόγω πρακτικό αναλύονται και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των Υποφακέλων Δικαιολογητικών. 

 

ΙΙ. Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς 

Μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγησή τους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και στη συνέχεια προχωρεί στην τελική αξιολόγηση και 

βαθμολόγηση των προσφορών. Οι (υπο)φάκελοι των "Οικονομικών Προσφορών" για τις προσφορές που 

απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων τους, δεν αποσφραγίζονται. 

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 

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

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, ειδικότερα δε σε 

περιπτώσεις ιδιαιτέρως χαμηλών προσφορών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 
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8. Τελική Αξιολόγηση προσφορών  

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 Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την τελική 

τους κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και το διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. Προσφορές 

που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους της 

παρούσας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

9. Διαδικασία παραλαβής έργου  

Η παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου, θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του σε οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής που παρέχεται μόνο 

εγγράφως. 

 

10. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η  εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παραβίασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζεται. 


