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          Αθήνα, 21/12/2011 

          Αριθµ. Πρωτ.:5685  

 

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   : Γ. Πούµπουρας, Θ. Σερεπίσος 

Τηλέφωνο       : 2105275260, 2105275043 

Fax                 : 2105275268, 2105275124 

 

 

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη  ανοιχτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το 

έργο «Ανάδειξη συµβούλου αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 του Π.Α.Α. 2007-

2013 µε τίτλο Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων του Π.Α.Α.»                         

 

O EI∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

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 

τροποποιηµένο ισχύει.  

3. Το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α'/14-11-2000) για την διαχείριση, 

παρακολούθηση και έλεγχο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 

διατάξεις (αρ. 4 & 12). 

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

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

12-2007).  
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5. 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).  

6. 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. 

7. 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".  
8. Την µε αρ. 135073/2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονοµικών, Οικονοµίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 

Β’315/25.02.2011) µε τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 

324005/09.09.2008 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Αναδιάρθρωση, 

αρµοδιότητες και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για το Πρόγραµµα Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». 

9. 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). 

10. Την υπ’ αριθµ. 4985/21.06.2010 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» 

11. Την υπ' αρ. 27220/ΕΥΣΣΑΑΠ1243/20.6.2011 απόφαση του ΥΠΟΙΟ 

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. 

12. Την αρ. 3600/14.7.2011 απόφαση ένταξης της πράξης όπως 

τροποποιήθηκε µε την αρ. 5548/19.12.2011 όµοια απόφαση. 

13. Την υπ' αριθ. 0828ΣΑΕ (Κωδικός Έργου 2011ΣΕ08280013) από την οποία 

θα χρηµατοδοτηθεί η ενέργεια. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

 Την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το 

έργο «Ανάδειξη συµβούλου αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 του Π.Α.Α. 2007-2013 

µε τίτλο Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων του Π.Α.Α.» 

 

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: «Ανάδειξη συµβούλου αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 του Π.Α.Α. 2007-2013 

µε τίτλο Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων του Π.Α.Α.» 

Κατηγορία έργου: Παροχή Υπηρεσιών 

∆ιάρκεια: Ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης. 

Προϋπολογισµός: ∆ε θα υπερβεί το ποσόν των εκατόν είκοσι τριών  χιλιάδων 

ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) 

∆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. 

Λήξη υποβολής προσφορών: 9/01/2012 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. 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το έργο αφορά κυρίως στην αξιολόγηση 5.000 αιτήσεων ενίσχυσης που 

κατατέθηκαν σε συνέχεια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2007-2013 

µέσω της συµπλήρωσης των κατάλληλων «∆ελτίων Αξιολόγησης – Εισηγητικών 

Εκθέσεων» και την εισήγησή τους στην αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή, καθώς και  

την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα 

(ΕΥΕ ΠΑΑ) στην δευτεροβάθµια αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης. Αναλυτικότερα 

το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης συνίσταται: 

1. στην παραλαβή των φυσικών φακέλων των αιτήσεων ενίσχυσης από την 

έδρα της αναθέτουσας αρχής και στην επιστορφή τους σε αυτήν, 

2. στον έλεγχο επιλεξιµότητας του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στα άρθρα 3 και 6 της µε αριθ. πρωτ. 11308/16.11.2010  

(ΦΕΚ 1964/Β/2010) Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) για τις λεπτοµέρειες 

εφαρµογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 
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3. στον έλεγχο επιλεξιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης και του κατόχου 

της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5, της µε αριθ. πρωτ. 

11308/16.11.2010  (ΦΕΚ 1964/Β/2010) Υπουργικής Απόφασης, 

4. στον έλεγχο επιλεξιµότητας των δαπανών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

Κεφάλαιο Β΄ «Κριτήρια Επιλογής ∆ικαιούχων – Παρεχόµενη Ενίσχυση», 

Μέρος 2ο : «Προϋποθέσεις επιλεξιµότητας επενδύσεων» και Μέρος 3ο 

«Επιλέξιµες δαπάνες» της µε αριθ. πρωτ. 11308/16.11.2010  (ΦΕΚ 

1964/Β/2010) Υπουργικής Απόφασης, 

5. στη βαθµολόγηση της αίτησης ενίσχυσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 36 της µε αριθ. πρωτ. 11308/16.11.2010  (ΦΕΚ 1964/Β/2010) 

Υπουργικής Απόφασης, 

6. στον προσδιορισµό του ποσοστού ενίσχυσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο 10 της µε αριθ. πρωτ. 4985/21.06.2010 Κοινής Απόφασης 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, 

7. στην εισήγηση του αποτελέσµατος της αξιολόγησης στην αρµόδια 

γνωµοδοτική επιτροπή προκειµένου αυτή να το επικυρώσει ή να το 

τροποποιήσει αναλόγως για να κατατάξει στη συνέχεια τις αιτήσεις 

ενίσχυσης σε «αποδεκτές» και «µη αποδεκτές» κατά την έννοια του άρθρου 

16 της 4985/3.06.11 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ΚΥΑ 

για τα καθεστώτα ενισχύσεων του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, και 

8. στην καταχώρηση των στοιχείων της  αξιολόγησης στο πληροφορικό 

σύστηµα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.  

9. στην εκτύπωση και προσκόµιση στην Γνωµοδοτική Επιτροπή του «∆ελτίου 

Αξιολόγησης – Εισηγητικής Έκθεσης» 

 

 

Επιπλέον, έργο του συµβούλου αξιολόγησης µπορεί να αποτελέσει και ο,τιδήποτε 

άλλο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή συναφές µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 

αξιολόγησης. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρέχει µε την απαιτούµενη επιµέλεια τις 

παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της υλοποίησης 

του παραγόµενου έργου. 

 

Β. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου καθορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της 

σύµβασης. Ωστόσο οι αξιολογήσεις, σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή, θα πρέπει 

να έχουν παραδοθεί σταδιακά στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ – 

Ανταγωνιστικότητα εντός εξαµήνου από την ειδοποίηση της υπηρεσίας για την 

παραλαβή των φυσικών φακέλων των αιτήσεων ενίσχυσης. 

 

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός του Έργου δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 

εκατό είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (123.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α. (23%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΣΑΕ 0828 και ειδικότερα τον 

κωδικό 2011ΣΕ08280013. 

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 γίνει τµηµατικά. Ο προσδιορισµός της τµηµατικής 

καταβολής θα συνδέεται υποχρεωτικά µε την τµηµατική  παράδοση του έργου. 

 

∆. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  

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

και τις προδιαγραφές του έργου. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στο οποίο θα 

ανατεθεί το παρόν έργο, αναλαµβάνει συνολικά: 

� την ευθύνη για την έγκαιρη υλοποίηση κάθε επιµέρους εργασίας 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 στο παρόν κείµενο. 

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο 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. 

 

Ε. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής – υποβολής Πρότασης 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, 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. 

 

2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής / Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / 

Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες 

 

2.1 Τα υποψήφια Φυσικά Πρόσωπα θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τα 

παρακάτω προσόντα: 

•   Κατάλληλα στελεχωµένη οµάδα εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

•   Τουλάχιστον πενταετή γενική επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων, 

τουλάχιστον τριετή ειδική εµπειρία σε συναφή έργα τα οποία έχει αναλάβει 

και ολοκληρώσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ώστε να αντεπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και ειδικότερα εµπειρία: Α) 
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στην κατάρτιση και αξιολόγηση προγραµµάτων, προτάσεων, επιχειρηµατικών 

Σχεδίων, Μελετών Επενδυτικών Προτάσεων, Μελετών Βιωσιµότητας, καθώς 

και Οικονοµοτεχνικών Μελετών και Β) στην υλοποίηση έργων στο πλαίσιο 

του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από τα οποία να προκύπτει η γνώση των 

κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και των διαδικασιών υλοποίησης 

έργων του ΚΠΣ. 

•   Να έχουν δυνατότητα χρήσης αυτοµατισµών γραφείου και να διαθέτουν τον 

κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης, 

συµπεριλαµβανοµένης ικανής δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώστε 

να εξασφαλίζεται η  απρόσκοπτη σύνταξη και υποβολή των αποτελεσµάτων 

της αξιολόγησης τόσο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω διαδικτυακής εφαρµογής 

όσο και σε έντυπη µορφή, σύµφωνα πάντα µε τις προδιαγραφές που θα θέσει 

η αναθέτουσα αρχή. 

Σε ότι αφορά την οµάδα εργασίας, πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά τα 

παρακάτω: 

• Αποτελούνται από τουλάχιστον 6 µέλη µη συµπεριλαµβανοµένου του 

Υπεύθυνου έργου, 

• Τα µέλη να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης, µέλη του 

ΓΕΩΤΕΕ τουλάχιστον από την τελευταία 3ετία  και να έχουν γνώση Microsoft 

Excel και Word, ενώ επιθυµητή είναι η γνώση χρήσης Βάσεων ∆εδοµένων σε 

περιβάλλον Access. 

• Ο Υπεύθυνος έργου να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ Γεωπόνος  µέλος του ΓΕΩΤΕΕ 

τουλάχιστον από την τελευταία 5ετία, να έχει αποδεδειγµένα άριστη γνώση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον Microsoft (word – excel – 

access), δικτυακών εφαρµογών php ή αντίστοιχων και να διαθέτει 

αποδεδειγµένα εµπειρία στην σύνταξη ή/και στην αξιολόγηση επενδυτικών 

Σχεδίων Βελτίωσης, 

 

2.2 Τα υποψήφια Νοµικά Πρόσωπα θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τα 

παρακάτω προσόντα: 

•   Κατάλληλα στελεχωµένη οµάδα εργασίας καθ’ όλη την διάρκεια της 

διαδικασίας αξιολόγησης. 

•   Τουλάχιστον πενταετή γενική επαγγελµατική εµπειρία εκ των οποίων, 

τουλάχιστον τριετή ειδική εµπειρία σε συναφή έργα τα οποία έχει αναλάβει 

και ολοκληρώσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ώστε να αντεπεξέλθει 

επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου και ειδικότερα εµπειρία: Α) 

στην κατάρτιση και  αξιολόγηση προγραµµάτων, προτάσεων, 

επιχειρηµατικών Σχεδίων, Μελετών Επενδυτικών Προτάσεων, Μελετών 

Βιωσιµότητας, καθώς και Οικονοµοτεχνικών Μελετών και Β) στην υλοποίηση 

έργων στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από τα οποία να 

προκύπτει η γνώση των κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και των 

διαδικασιών υλοποίησης έργων του ΚΠΣ. 

•   Να έχουν δυνατότητα χρήσης αυτοµατισµών γραφείου και να διαθέτουν τον 

κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό για τις ανάγκες της παρούσας προκήρυξης, 
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συµπεριλαµβανοµένης ικανής δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο, ώστε 

να εξασφαλίζεται η  απρόσκοπτη σύνταξη και υποβολή των αποτελεσµάτων 

της αξιολόγησης τόσο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω διαδικτυακής εφαρµογής 

όσο και σε έντυπη µορφή, σύµφωνα πάντα µε τις προδιαγραφές που θα θέσει 

η αναθέτουσα αρχή. 

 

Σε ότι αφορά την οµάδα εργασίας, πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά τα 

παρακάτω: 

• Αποτελούνται από τουλάχιστον 6 µέλη µη συµπεριλαµβανοµένου του 

Υπεύθυνου έργου, 

• Τα µέλη να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης µέλη του ΓΕΩΤΕΕ 

τουλάχιστον από την τελευταία 3ετία  και να έχουν γνώση Microsoft Excel 

και Word, ενώ επιθυµητή είναι η γνώση χρήσης Βάσεων ∆εδοµένων σε 

περιβάλλον Access, 

• Ο Υπεύθυνος έργου να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Γεωπόνος, µέλος του ΓΕΩΤΕΕ, 

τουλάχιστον  από την τελευταία 5ετία να έχει αποδεδειγµένα άριστη γνώση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον Microsoft (word – excel – 

access), δικτυακών εφαρµογών php ή αντίστοιχων και να διαθέτει 

αποδεδειγµένα εµπειρία στην σύνταξη ή/και στην αξιολόγηση επενδυτικών 

Σχεδίων Βελτίωσης. 

 

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 

Επισηµαίνεται ότι θα γίνουν δεκτά πρόσωπα µε εµπειρία σχετική µε το παρόν έργο 

και χαρακτηριστικά, που θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόοδό του. 

 

2.4 Ο υποψήφιος ανάδοχος και τα µέλη της οµάδας εργασίας δεν επιτρέπεται: 

• να παρέχουν άλλη υπηρεσία ή έργο για λογαριασµό ενδιαφερόµενου ή 

υποψηφίου δικαιούχου ή δικαιούχου σε σχέση µε έργο προτεινόµενο προς 

ένταξη ή έργο εγκεκριµένο και υλοποιούµενο στο πλαίσιο του Μέτρου 121 

του Άξονα 1 του ΠΑΑ. 

• να είναι δικαιούχοι έργων στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του Άξονα 1 του 

ΠΑΑ. 

 

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

 1. υπάρχει οριστική 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, 
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β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες 
δραστηριότητες. 

2. α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις, 

β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, 
ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις 
εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική 
διαγωγή (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει 
απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, 

δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, 

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. 
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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. 

 

ΣΤ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

1. Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 9/01/2012 και µέχρι ώρα 

15:00. 

2. Απαγορεύεται επί ποινή απορρίψεως των προσφορών η συµµετοχή ενός 

φυσικού ή νοµικού προσώπου σε περισσότερες από µια προσφορές. Μετά 

την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή 

συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν 

ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 

αντιπροσφορές για το σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου µε την 

παρούσα έργου. 

4. Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί 

στην Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω. 

5. Πιστοποιητικά και έγγραφα σε γλώσσα εκτός Ελληνικής, 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 

ίδιας χώρας. Σε περίπτωση διαφορών στη  µετάφραση, υπερισχύει το 

κείµενο στην Ελληνική Γλώσσα. 

6. Κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει να συντάξει προσφορά που θα συνοδεύεται 

από διαβιβαστικό έγγραφο στο οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου. Η 

προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται σε 

σφραγισµένο µε την σφραγίδα του αναδόχου φάκελο ο οποίος 

περιλαµβάνει 3 ξεχωριστούς υποφακέλους επίσης σφραγισµένους µε την 

σφραγίδα του αναδόχου. Οι πρώτος υποφάκελος περιέχει σε έντυπη µορφή 

τα δικαιολογητικά/αποδεικτικά/υπεύθυνες δηλώσεις, ο δεύτερος 

περιλαµβάνει σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή την ανάλυση που αφορά 

στην τεχνική ικανότητα, και ο τρίτος σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή  

την οικονοµική προσφορά µε ισχύ ενενήντα ηµερών από την υποβολή της 

7. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

 

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 
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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. 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 

 

iv. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα ότι: 

 

• δεν εµπίπτει στους λόγους αποκλεισµού της παρούσας και ότι δεσµεύεται 

να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τούτο 

προ της υπογραφής της σύµβασης στην περίπτωση που τους κατακυρωθεί 

το έργο. 

• αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης 

• η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση 

• η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, 

• τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή 

• δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

• δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική τους 

διαγωγή, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου, και ότι δεν έχει 

διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 

οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή 

 

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων ή νοµικών εταιρειών που υποβάλλουν 

κοινή προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος της ένωσης. 

 

 

Τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον προσφέροντα που θα 

αναδειχθεί ως ανάδοχος το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών µετά την 

κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου και τα οποία προαπαιτούνται για την 

υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάθεσης και της σύµβασης είναι τα εξής: 
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1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου 

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 

εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, έκδοσης τουλάχιστον του 

τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας.  

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου ή τουλάχιστον εν ισχύει κατά την υπογραφή της 

σύµβασης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

εργασιών, 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 ή άλλη ανάλογη διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. 

 

 

Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα ακόλουθα: 

i.      Υλικο-τεχνική υποδοµή που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση του 

έργου και η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει την άµεση και απρόσκοπτη 

πρόοδο του έργου της αξιολόγησης.  

ii.   Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων, τα οποία 

υλοποίησε ο φορέας κατά την προηγούµενη τριετία, µε ένδειξη της 

οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. 

Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας προσκοµίζεται 

βεβαίωση της Αναθέτουσας ενώ αν αποδέκτης είναι φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο του ιδιωτικού τοµέα προσκόµιση σχετικών αποδεικτικών 

βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. 

iii.      Συνοπτική περιγραφή των ρόλων και των αρµοδιοτήτων του Υπεύθυνου 

Έργου και των µελών της Οµάδας Έργου (εάν προτείνεται) καθώς και 

τα βιογραφικά σηµειώµατα αυτών. 

iv.      Πρόταση για την οργάνωση και την εκτέλεση του παρόντος έργου. 

Ειδικότερα:  

- τη µεθοδολογία για το συνολικό σχεδιασµό και τη διεξαγωγή του 

έργου,  

- την εξέλιξη του χρονοδιαγράµµατος του έργου. 

v.      Ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης της τελευταίας τριετίας ή για όσο 

διάστηµα δραστηριοποιείται ο υποψήφιος εάν το διάστηµα αυτό είναι 

µικρότερο της τριετίας. 

 

Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα ακόλουθα: 

 

i.      Την κοστολόγηση του έργου σε ευρώ (€) και η οποία θα περιλαµβάνει: 

- συνολική τιµή για το έργο, 
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- ανάλυση του κόστους του έργου, σε σχέση µε τις υπηρεσίες που θα 

παράσχει ή σε σχέση µε το δυναµικό που θα απασχολήσει 

(ανθρωποµήνες). 

 

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. 

 

Ζ.  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: 

- ∆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. 

- Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 

- Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς 

- Τελική αξιολόγηση 

- Έλεγχος της νοµιµότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών, 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. 

 

Η. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

1. Βαθµολόγηση Τεχνικής Ικανότητας 

 

Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση είναι:  
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• Η διαθέσιµη υλικοτεχνική υποδοµή και κυρίως οι σχετιζόµενες µε την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο (συντελεστής βαρύτητας 20%) 

• Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου. Έµφαση θα δοθεί στην κατανόηση 

των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου (συντελεστής βαρύτητας: 50%) 

• Οργανωτικό σχήµα υλοποίησης, περιγραφή των καθηκόντων, κατάρτιση και 

γνώση του αντικειµένου (είτε του φυσικού προσώπου είτε σε περίπτωση 

νοµικού προσώπου της οµάδας έργου ή του οριζόµενου ως υπεύθυνου για 

την εκτέλεση του έργου προσώπου), χρόνος απασχόλησης σε σχέση µε την 

εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών (συντελεστής βαρύτητας: 30%). 

 

Ο συντελεστής βαρύτητας συνολικά για την Τεχνική Αξιολόγηση συνίσταται στο 

80% της συνολικής βαθµολογίας. 

 

Θα υπολογιστεί ο Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε 

προσφοράς, από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του 

κάθε προσφέροντος. 

 

Η βαθµολόγηση και η αναγωγή των βαθµών σε ένα ΣΒΤΠ για την τεχνική 

ικανότητα του κάθε προσφέροντος θα γίνει 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. 

• Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος 

βαθµολογείται µε το συνολικό βαθµό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε 

προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον τύπο: 

                                       ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ x 100 

                                                   ABTΠ max  

 

Όπου ΑΒΤΠ max = η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 

 

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

 

Kmin: το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 

 

Kj: το κόστος της προσφοράς j 

 

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 ΣΒΤΠ + 0,20 x Oj 

 

όπου: 

 

Τj: η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 

 

ΣΒΤΠ: η βαθµολογία του κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σε κλίµακα 0-100 

 

Oj: η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j σε 

κλίµακα 0-100. 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω 

κριτήρια. 

 

Θ. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

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  
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