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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7
Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο
Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης
Τηλέφωνο : 2813 - 404513
Fax
: 2810 - 335040
Email : georandr@mou.gr

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ημερομηνία 12/7/2017
Α.Π.: 3603

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο: «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης
του ΕΠ Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης του ΕΠ.»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/18-12-2014 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP011).

3.

Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

4.

Την με αριθ. πρωτ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ 41549/Γ΄ΚΠΣ/2847/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/τ Β΄)» ΚΥΑ, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.

Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010).

6.

Την με αριθμ. 54/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά στην ανακήρυξη των
συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Κρήτης στις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014.

7.

Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 221 αυτού.

8.

Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας,
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διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας».
9.

Την με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α.
46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))».

10. Την με αρ. πρωτ. 2091/12-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΝΚ27ΛΚ-846) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με την οποία
εντάχθηκε η Πράξη «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της
Αναθεώρησης του ΕΠ.» με Κωδικό ΟΠΣ 5007714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»»".
11. Την με αρ. πρωτ. 54544/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΨΨΟΡ465ΧΙ8-ΛΔΡ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω (σχετ. 10) πράξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)
2017 στη ΣΑΕΠ – 0021 με Κωδικό 2016ΕΠ00210003.
12. Τη με Α.Π 1996/29-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τη έγκριση της
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις
κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.
13. Τις με αρ. πρωτ. 2748/24-6-2016(ΑΔΑ:6Ω6Δ7ΛΚ-ΥΗΥ), 4365/31-8-2016 (ΑΔΑ:6ΥΧ27ΛΚ-6Φ9), 2943/31-52017(ΑΔΑ:7ΣΙΞ7ΛΚ-ΑΟ4) και 3308/23-6-2017 (ΑΔΑ:6ΟΛ67ΛΚ-ΗΡΨ) Απόφασεις του Περιφερειάρχη Κρήτης για την
ένταξη στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Κρήτης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 των εταιρίών ICAP ADVISORY A.E., SPEED
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε., ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε και ΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. στην Κατηγορία Β.5. Αξιολόγηση
14. Το με αριθ. Πρωτ. 60062/ΕΑΣ2657/30-5-2017 Έγγραφο Εργασίας 2 της ΕΥΣΣΑ με θέμα «Κατευθύνσεις και οδηγίες
για την ενεργοποίηση των Σχεδίων Αξιολόγησης και την προκήρυξη της Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
τις ακόλουθες εταιρίες:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ SPEED ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ΝΣΗ
ΑΒΕΦΩΡ 30, TK 10433
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.
210-8225755
FAX
Ε-MAIL www.speed.gr
2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ICAP ADVISORY A.E.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.
210-7200166
FAX 213-0173166
Ε-MAIL gmelissaropoulos@icap.gr
3. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΜ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, ΖΩΗ ΕΜΜ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
Δ/ΝΣΗ ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΑ 8, 10554
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.
210-6748188
FAX 210-6777162
Ε-MAIL citiplan@otenet.gr
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4. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΗΤΑΡΙΔΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11-15, 10432
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.
210-5201460
FAX 210-5230064
Ε-MAIL lkn@lkn.gr
εγγεγραμμένες στον κατάλογο “Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας,
του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020” και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.5 Αξιολόγηση, προκειμένου να υποβάλουν
προσφορά για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 20142020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης του ΕΠ».
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
χαμηλότερης τιμής.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται ως Παράρτημα I.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000 €), πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ. έργου
2017ΕΠ00210000).
Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, η οποία θα επιστραφεί στον Ανάδοχο με τη λήξη του
έργου.
Η καταβολή του συμφωνηθέντος ποσού θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την πρόοδο υποβολής των παραδοτέων
όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και την παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που θα συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας. Κρήτης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι την 24/7/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Περαιτέρω υποχρεώσεις των αναδόχων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή βάσει των διαδικασιών που ορίζονται
στο επισυναπτόμενο τεύχος της πρόσκλησης (Παράρτημα Ι).
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από Επιτροπή Διαγωνισμού που θα συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται να είναι 8 μήνες από την υπογραφή της.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
προκειμένου να προχωρήσουμε στην αξιολόγησή της και εν συνεχεία στη σύναψη της σύμβασης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
Εσωτερική Διανομή:
•
Προϊσταμένο μονάδας Α΄, Γ’ (ηλεκτρονικά)
•
Χρονολογικό Αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης του ΕΠ.»

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης (ΕΥΔ ΕΠ Περιφ. Κρήτης)
Τίτλος Έργου: «Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της
Αναθεώρησης του ΕΠ.»
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης, ΣΑΕΠ 002/1, Κωδικός
2017ΕΠ00210000.
Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης: το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
χαμηλότερης τιμής
Θεσμικό πλαίσιο: Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
α) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
β) της Υπουργικής Απόφασης με αριθ.πρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 /24-02-2107 (ΦΕΚ 667Β/03-03-2017), «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
Προϋπολογισμός: σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
Λήξη υποβολής προσφορών: 24/7/2017, ώρα 15:00
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών: Στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης Δουκός Μποφώρ 7, 2ος
όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο σε έντυπη μορφή μέσα σε κλειστό φάκελο.
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ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι: (α) η διενέργεια της 1ης Αξιολόγησης της εφαρμογής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 που
στόχο έχει να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και
την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, (β) η διατύπωση πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και
ης
(γ) η διατύπωση ενός πλάνου για τη διάδοση και χρήση των αποτελεσμάτων της 1 Αξιολόγησης.
Αναλυτικότερα το αντικείμενο του έργου είναι:
Α. Εκτίμηση της Αποτελεσματικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα ως ακολούθως:
Α1. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, βάσει των σχετικών μεθόδων Αξιολόγησης και
διατύπωση εκτιμήσεων, με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την
31/05/2017.
Α2. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του ΕΠ.
Ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του
Ε.Π.
Περιλαμβάνει:
1. Ανάλυση επικεντρωμένη στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ και τους πρόσθετους δείκτες εκροής
ΕΤΠΑ που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από την Ε.Υ.Δ., εξαιρώντας τα
Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων.
2. Εντοπισμό των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Ε.Π. και προσδιορισμό των παραγόντων
επίδρασης.
3. Εκτίμηση της επίτευξης ή μη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023.
Α3. Βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ
Ανάλυση και προσδιορισμός του βαθμού επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και
άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.
Περιλαμβάνει:
1. Ανάλυση επικεντρωμένη στους επιχειρησιακούς και τους πρόσθετους δείκτες εκροής και εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία και τους δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της
έκδοσης προσκλήσεων από τη Ε.Υ.Δ., εξαιρώντας τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής, τους οικονομικούς και τους
κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ (CR06-CR09), των οποίων η μέτρηση
δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την Αξιολόγηση.
2. Ανάλυση των δεδομένων τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων
συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO19 και CR01 – CR05) με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017. Σκοπός
αυτής της ανάλυσης είναι να παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εργασιακή
κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος νοικοκυριού, μειονεκτούσες ομάδες), τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη
λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις, καθώς και να εντοπιστούν/επισημανθούν περιπτώσεις για οποίες
υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατά το σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων ώστε να επιτευχθούν
καλύτερες τιμές σε δείκτες που ενδεχομένως παρουσίασαν μη ικανοποιητικές τιμές επίτευξης.
3. Εντοπισμό των σημαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση του Ε.Π. και προσδιορισμό των παραγόντων
επίδρασης.
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4.

Εκτίμηση (με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων Α1 και Α4) της επίτευξης ή μη των
στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής και άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ για το 2023.

Α4. Διατύπωση Συμπερασμάτων – Προτάσεων
Θα διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας.
Β. Επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020
Β1. Πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων
1. Αξιολόγηση της προόδου επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα
Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και
οικονομικοί δείκτες).
2. Εντοπισμό καθυστερήσεων στην επίτευξη των στόχων και αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που τις
δημιουργούν, τεκμηριώνοντας αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς
εργασίας, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταβολές που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση
των Ε.Π. κ.λ.π.
3. Αξιολόγηση της «επικαιρότητας» των υποθέσεων εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη
διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων, κατά το σχεδιασμό.
4. Αναλυτικό προσδιορισμό των πιθανών αλλαγών στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη διαμόρφωση
του Πλαισίου Επιδόσεων, στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηρίωση των αιτίων που τις προκάλεσαν.
Β2. Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων
Εκτίμηση της επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας, για το
2018 και το 2023.
 Η εκτίμηση θα στηριχθεί στις ανωτέρω διαπιστώσεις, στα συμπεράσματα των αξιολογικών ερωτημάτων της
Ενότητας Α και στην πορεία υλοποίησης της πράξεων που συμβάλλουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή
αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα για την υλοποίηση των πράξεων που παρέχουν την απαιτούμενη
πληροφορία (π.χ. δελτία διοικητικής επαλήθευσης δεικτών πράξης, δελτία διοικητικής επαλήθευσης
δαπανών πράξης, ΤΔΠ/ΤΔΥ, αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων κλπ).
 Η ανάλυση θα πρέπει να γίνει ανά δείκτη και να περιλαμβάνει εκτίμηση για το αν ο δείκτης αυτός θα
επιτευχθεί στο 100%, σε ποσοστό > του 85%, σε ποσοστό > του 75% ή όχι.
Β3. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Θα διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων.
Γ. Εκτίμηση της αποδοτικότητας του ΕΠ Κρήτη 2014-2020
Ανάλυση και αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα, με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017. (Η αποδοτικότητα
ορίζεται ως η επίτευξη των τεθέντων στόχων στο μικρότερο δυνατό κόστος ή η επίτευξη του μεγαλύτερου
εύρους/τιμών στόχων στη βάση δεδομένου κόστους. Στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας
απαιτείται είτε σύγκριση μεταξύ ομοειδών παρεμβάσεων είτε σύγκριση μιας παρέμβασης πριν και μετά την
υλοποίηση).
Η ανάλυση θα στηριχθεί στις σχετικές μεθόδους Αξιολόγησης και η διατύπωση εκτιμήσεων θα βασιστεί στα στοιχεία
υλοποίησης του Ε.Π., όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την 31/05/2017.
Γ1. Επάρκεια Διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση παρεμβάσεων του Ε.Π.
Εκτίμηση της επάρκειας του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π. Εντοπισμός
προβλημάτων υπέρβασης προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους
υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος.
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Συγκεκριμένα:
1. Θα εντοπιστούν προβλήματα και θα γίνει ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν
2. Θα εξεταστούν οι κωδικοί παρέμβασης και τα ποσά που συνδέονται με αυτούς σε σχέση με τα αντίστοιχα
προγραμματικά ποσά, λαμβάνοντας υπόψη την εξειδίκευση του ΕΠ.
3. Θα εντοπιστούν προβλήματα και ειδικότερα προβλήματα υπέρβασης προϋπολογισμού και μοναδιαίου
κόστους.
4. Θα αναλυθούν τα παραπάνω προβλήματα και το πώς αυτά επηρεάζουν τη στοχοθεσία των δεικτών του
Πλαισίου Επιδόσεων σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β1.
Γ2. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Θα διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της αποδοτικότητας.
Δ. Εκτίμηση της επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης, στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020
Δ1. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.
Ανάλυση του βαθμού στον οποίο η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι. Θα
διερευνηθούν τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.

Η επίδραση που έχουν στη λογική παρέμβασης του Ε.Π., ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των
υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π.
η διαμόρφωση νέων αναγκών που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας
υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
ο βαθμός επικαιρότητας των ειδικών στόχων του Ε.Π. και σύνδεσή τους με τους δείκτες εκροής και
αποτελέσματος.
η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής. Σε περίπτωση
νέων προτεινόμενων δεικτών αυτοί θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θα
εξασφαλίζουν την στατιστική επικύρωσή τους και να συνοδεύονται από κατάλληλα συμπληρωμένα Δελτία
Ταυτότητας Δείκτη.

Δ2. Εκτίμηση της επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ
Ανάλυση της πορείας επίτευξης όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΕΚΤ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα
σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π. και εκτίμηση της επίτευξης ή μη της στοχοθεσίας των δεικτών
αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για το 2023. Για την τεκμηρίωση των λόγων επίτευξης ή μη των δεικτών θα ληφθεί
υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
Ειδικότερα για το ΕΚΤ το ερώτημα αφορά κυρίως όλους τους ειδικούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (είτε
φορέων/συστημικών παρεμβάσεων, είτε ωφελουμένων ατόμων που δεν είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια του
Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ), και μπορεί να απαντηθεί με βάση τα αναφερόμενα στα ΔΤΔ και τα διαθέσιμα στοιχεία
έως 30/5/2017.
Δ3. Εκτίμηση της συμβολής των δεικτών εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος
1. Ανάλυση όλων των επιχειρησιακών δεικτών εκροής και αποτελέσματος των ενταγμένων πράξεων και
διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την καταλληλότητα τους και την ανάγκη ή μη αντικατάστασής
τους με νέους δείκτες.
 Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη κρίνεται με βάση το κατά πόσο αυτός συνεισφέρει στα αναμενόμενα
αποτελέσματα που περιγράφονται στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Προγράμματος με βάση τη λογική της
παρέμβασης.
 Ειδικότερα στο ΕΚΤ, οι στοχοθετημένοι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με αντίστοιχο
κοινό δείκτη εκροών, ενώ οι στοχοθετημένοι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με
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2.

3.

4.





αντίστοιχο κοινό ή ειδικό δείκτη εκροών με τον ίδιο πληθυσμό αναφοράς. Επομένως, η καταλληλότητα χρήσης
κάθε δείκτη αποτελέσματος ΕΚΤ κρίνεται με βάση το αν συνδέεται/αποτυπώνει με σαφήνεια και συνέπεια ως
προς τη λογική της παρέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται στους ειδικούς στόχους
του Ε.Π. και με το αν συνδέεται με τον κατάλληλο δείκτη εκροής.
Εξέταση και τεκμηρίωση της ανάγκης εισαγωγής στο Ε.Π. εκείνων των δεικτών εκροής και αποτελέσματος
που έχουν ενσωματωθεί σε δημοσιευμένες προσκλήσεις ως πρόσθετοι δείκτες (κοινοί και ειδικοί) και οι
οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στη λογική παρέμβασης συνεκτιμώντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα των
σχετικών πράξεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας.
Κατά προτεραιότητα διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης των κοινών δεικτών. Σε αντίθετη περίπτωση, για
κάθε ειδικό δείκτη που προτείνεται, θα πρέπει να δίνεται σαφής ορισμός, μονάδα μέτρησης και πηγή
προέλευσης των πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση της τιμής βάσης (μόνο για τους δείκτες αποτελέσματος)
και της τιμής στόχου με ανάλυση της μεθοδολογίας προσδιορισμού της τιμής.
Ειδικότερα για τους κοινούς δείκτες εκροής του ΕΤΠΑ αποτύπωση της ενσωμάτωσης ή μη σε κάθε ενταγμένη
πράξη όλων των δεικτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, όπως προσδιορίζεται στην
περιγραφή των σχετικών δεικτών του Οδηγού της Ε.Ε. για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση των Ε.Π.
2014 – 2020. Για παράδειγμα στους ορισμούς των κοινών δεικτών εκροής ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στον δείκτη
CO01 αναφέρεται ότι «ο Δείκτης CO01 θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού με τους Δείκτες CO28 και
CO29 για καινοτομία στις επιχειρήσεις». Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και σε άλλους κοινούς δείκτες
ΕΤΠΑ, ενώ ανάλογες περιπτώσεις αναφέρονται και στο Κεφάλαιο 2 του 3ου μέρους των οδηγιών για την
ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών 2014 -2020.
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ορισμοί των κοινών δεικτών που έχουν ενσωματωθεί στην τελευταία έκδοση
του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 (έκδοση Μάιος 2017) καθώς και τα
αναφερόμενα στις Οδηγίες για την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020
που προετοιμάστηκαν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
Η ανάλυση θα βασιστεί στα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη όπως έχουν οριστικοποιηθεί και αναρτηθεί στο ΟΠΣ.
Τα Δελτία Ταυτότητας των κοινών δεικτών οριστικοποιούνται από τις ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και τα Δελτία Ταυτότητας
των ειδικών δεικτών από τις αρμόδιες ΔΑ.

Δ4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Θα διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις που προκύπτουν από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της
παρέμβασης.
Ε. Διατύπωση πρότασης Αναθεώρησης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020
Τεκμηρίωση, με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα, της ανάγκης ή μη για αναθεώρηση του Ε.Π., όχι μόνο για την
ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων.
Ειδικότερα θα πρέπει να τεκμηριωθεί η ανάγκη αλλαγής ή διόρθωσης των ειδικών στόχων ή/ και δεικτών
προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που τίθενται στους
Κανονισμούς σχετικά με τη συγχρηματοδότηση των Ε.Π. (θεματική συγκέντρωση, κατηγορίες περιφερειών κλπ).
Ε1. Τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.
Προσδιορισμός των απαραίτητων τροποποιήσεων στη λογική παρέμβασης του Ε.Π. και ανάλυση της επίδρασής τους
στους ειδικούς στόχους του Προγράμματος, στους σχετικούς δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και στη
στοχοθεσία τους.
Ε2. Εφόσον υπάρχει κατανομή πρόσθετων πόρων, θα διερευνηθεί η επίπτωση στους δείκτες και στους στόχους
του Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.
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Ανάλυση επίδρασης της υλοποίησης και της κατανομής των νέων πόρων στους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου
Επιδόσεων του Ε.Π. Διερεύνηση της ανάγκης τροποποιήσεων στους δείκτες και τη στοχοθεσία τους για τα έτη 2018 και
2023.
Σε περίπτωση τροποποίησης του Πλαισίου Επιδόσεων, αυτό θα πρέπει :
1. να περιλαμβάνει δείκτες ή/ και Βασικά Στάδια Εφαρμογής (ΒΣΕ) που να αποτυπώνουν την πλειοψηφία των
πόρων (>50%) που κατανέμονται ανά Άξονα Προτεραιότητας.
2. να συνοδεύεται από το αρχείο excel για την τεκμηρίωση της κάλυψης του 50%, καθώς και από αναθεώρηση
του μεθοδολογικού εγγράφου του Πλαισίου Επιδόσεων.
3. να τεκμηριώνονται οι τροποποιήσεις στη βάση των δυνατοτήτων του Κανονισμού 1303/2013, αναφορικά με
το αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας ή πιθανά σε
περιβαλλοντικούς παράγοντες ή/ και αλλαγές στις σχετικές υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στη
διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά το σχεδιασμό.
Ε3. Προσθήκη νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας του Ε.Π.
Διερεύνηση της ανάγκης προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης που
έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων.
Στην ανάλυση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δεσμεύσεις για τις δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τους
στόχους της κλιματικής αλλαγής.
Ε4. Συμπεράσματα – Προτάσεις
Θα διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π.
ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων
Εκτίμηση της συμβολής του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος,
τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
πλαίσιο.
Περιλαμβάνει:
 Ανάλυση της δυνατότητας εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των
Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατύπωση προτάσεων για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των
απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών.
 Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων στο πλαίσιο της Αξιολόγησης επιπτώσεων και για τους
ενδεχομένως νέους ειδικούς στόχους που θα προταθεί να ενσωματωθούν στο Ε.Π. στο πλαίσιο της
αναθεώρησης.
 Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις που έχουν ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης και
οι μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν οριστεί στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας
Αρχής στη βάση ενδεχομένων μελλοντικών Οδηγιών της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤ
Ειδικά για τις απαιτήσεις Αξιολόγησης σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις ΕΚΤ στο ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 και για την
απάντηση των αξιολογικών ερωτημάτων που αναφέρονται στις Ενότητες Α–Ε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το έγγραφο
της 12.4.2017 Α.Π.17/οικ.234/ΕΥΣΕΚΤ με θέμα: «Τελικές προτάσεις διορθώσεων δεικτών ΕΚΤ στα ΠΕΠ»,το οποίο
αναφέρει τα παρακάτω για κάθε κατηγορία δράσης:
 Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (και για τα παιδιά ΑΜΕΑ), η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας στις αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες θα αφορά τον πρόσθετο
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δείκτη εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων», και η
αξιολόγηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΠΕΠ θα λάβει
υπόψη της το νέο δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη
φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή
που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους», οι οποίοι εντάχθηκαν
στις προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων για τους ωφελούμενους συμμετέχοντες, και που θα αποτελέσουν
επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση των ΠΕΠ.
Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης, θα ληφθούν υπόψη οι πρόσθετοι δείκτες εκροών 11501 «αρ.
σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» και 11502 «αρ. μαθητών που
επωφελούνται» και ο δείκτης αποτελεσμάτων 11509 «Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες
εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ» που εντάχθηκαν στις προσκλήσεις των
αντίστοιχων πράξεων και που προτείνεται να αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση
των ΠΕΠ.
Για τις κακοποιημένες γυναίκες και όλες τις δράσεις των Δομών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Πρόνοιας
(Κέντρα Κοινότητας, Δομές παροχής βασικών αγαθών, Δομές Αστέγων, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ), η αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες θα αφορά τους δύο
πρόσθετους δείκτες εκροών 05502 «Αρ. υποστηριζόμενων δομών» και 05503 «Αρ. επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» και η αξιολόγηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της
στρατηγικής του ΠΕΠ θα λάβει υπόψη της και τον πρόσθετο δείκτη αποτελεσμάτων που εντάχθηκε στις
προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων 05504 «Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες
υπηρεσίες» και που προτείνεται να αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση των ΠΕΠ.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο του πλάνου διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης, ο ανάδοχος θα πρέπει να
παραδώσει :
1. τυποποίηση των ομάδων / χρηστών της Αξιολόγησης, προς τους οποίους θα κατευθυνθεί η διάχυση της
πληροφόρησης.
Ως βασικές ομάδες χρηστών θεωρούνται:
 Οι εταίροι – μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.
 Τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του Ε.Π.
 Οι πολίτες της χώρας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό π.χ. πολίτες άλλων χωρών, εμπειρογνώμονες.
2. αναλυτική περιγραφή των εξειδικευμένων δράσεων για τη διάδοση των πορισμάτων της.
3. Συγγραφή απλοποιημένης έκδοσης της επιτελικής σύνοψης για τη διάδοση των ευρημάτων της Αξιολόγησης,
στη βάση τυποποιημένης φόρμας, στην οποία θα πρέπει να περιγράφεται η μεθοδολογία, τα δεδομένα, τα
ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της Αξιολόγησης ανά ομάδα χρηστών με απλό λόγο στην
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η τυποποιημένη φόρμα θα προετοιμαστεί από τις ΕΥΣΣΑ-ΕΥΣΕΚΤ και θα
δοθεί στον αξιολογητή από την αναθέτουσα αρχή.
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2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα:
ο

1 παραδοτέο
ο
2 παραδοτέο
ο
3 παραδοτέο

Ενότητα Α - Ε κεφαλαίου αξιολογικών ερωτημάτων
Ενότητα ΣΤ κεφαλαίου αξιολογικών ερωτημάτων
1) Τελική έκθεση Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει και την
επιτελική σύνοψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων
της Αξιολόγησης στα ελληνικά και στα αγγλικά
2) Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της
Αξιολόγησης, το οποίο θα περιλαμβάνει:
i. τον αναλυτικό προσδιορισμό και την τυποποίηση των
ομάδων χρηστών της Αξιολόγησης,
ii. την απλοποιημένη έκδοση της επιτελικής σύνοψης της
Αξιολόγησης (μέχρι 10 σελίδες) σε απλή γλώσσα στα
ελληνικά και στα αγγλικά.
3) Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του
Ε.Π.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Αξιολόγησης εφαρμογής έχει ως εξής:

ο

1 παραδοτέο
ο
2 παραδοτέο
ο
3 παραδοτέο

Υπογραφή Σύμβασης
Έως 15/10/2017
Έως 31/01/2018
Έως Ημερομηνία Λήξης της Σύμβασης

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
4.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους
(ΣΑΕΠ 002/1 με Κωδικό 2017ΕΠ00210000).
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και συγκεκριμένα, μετά την οριστική παραλαβή του 1ου Παραδοτέου θα
καταβληθεί το 40 % της συνολικής αμοιβής, του 2ου Παραδοτέου το 30% της συνολικής αμοιβής και με την οριστική
παραλαβή του 3ου Παραδοτέου το υπόλοιπο 30% της συνολικής αμοιβής.
Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι 20% του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του εδαφ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Η πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
αναρτήθηκεστο
διαδίκτυο,
στον
ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
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ΜΕΡΟΣ Β΄ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Πρόσκληση θα αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση των
εταιρειών που προσκαλούνται.

3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, Δ/νση Δουκός Μποφώρ 7, 2
όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο με καταληκτική ημερομηνία την 24/7/2017, και ώρα 15.00

ος

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς

4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει την 25/7/2017 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία
ος
της Αναθέτουσας Αρχής Δουκός Μποφώρ 7, 2 όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών τους
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να
διευκρινίσουν το περιεχόμενο της προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
α. Προσφορά της οποίας η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.
β. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών.
γ. ∆εν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί αναφέρονται.
δ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο της
προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.
ε. Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.
στ. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.
ζ. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Γ΄ της παρούσης.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 13

17PROC001681105 2017-07-12
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επίσης, τεκμαίρεται ότι η υποβολή της προσφοράς και η
συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Οι
προσφορές υποβάλλονται από τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος
με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
2.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής» οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
κατά την υποβολή της προσφοράς τους:
α) ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 και περιλαμβάνει.
I.

Στοιχεία σχετικά με την προσωπική κατάσταση του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου

II.
Στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού
προσώπου, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
μέλος – μέλος εγκατάστασής τους.
III.
Στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού
προσώπου.
IV.
Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού
/νομικού προσώπου.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της
Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι
αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των προσφορών των
υποψηφίων Αναδόχων. Επίσης δεν απαιτείται ο προσδιορισμός στο ΤΕΥΔ της δημόσιας αρχής ή του τρίτου μέρους
που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και η παροχή γενικών πληροφοριών
(«ναι»/«όχι») σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο
2.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
προσφέροντα.
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Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται
κατωτέρω .
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών,
βάσει της τιμής αναφοράς των πενήντα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ (55.800€) συμπεριλαμβανομένου νομίμου
ΦΠΑ ή σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από
την αναθέτουσα αρχή στην ενότητα 3 του Μέρος Α της παρούσας.
Η οικονομική προσφορά θα αφορά στη συνολική προτεινόμενη τιμή για το εν λόγω έργο σε Ευρώ, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά
των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο
Διαγωνισμού.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται
με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσας πρόσκλησης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή
διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από
τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και
στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για
την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία
με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα
αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
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σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων
που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.
6) Οικονομικός φορέας στη στελέχωση του οποίου περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης
των προσφορών εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες
αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης
4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των τριών 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 για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε
περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.
3.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της 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.
5.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η προσφορά επιπρόσθετων προαιρετικών
υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης δεν
αποκλείονται, θα πρέπει όμως να διαχωρίζονται σαφώς, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά και να
διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς επιπρόσθετων και προαιρετικών υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω
οικονομική χρέωση.
6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 από την
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης.
Έργο της Επιτροπής είναι ο Έλεγχος / Αξιολόγηση των Προσφορών και η εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα μέλη
της ανωτέρω Επιτροπής είναι αρμόδια για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και
ολοκλήρωση του έργου της.
7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου
«Δικαιολογητικών συμμετοχής», σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη
των προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των προσφορών με βάση το
κριτήριο ανάθεσης της πρόσκλησης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι σφραγισμένοι (υπο)φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄
οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία
δ) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση
το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης, η οποία
κοινοποιείται στους προσφέροντες.
8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των ακόλουθων δικαιολογητικών:
Α.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της ενότητας 3 «Λόγοι Αποκλεισμού» του Μέρους Γ΄
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της παρούσης, οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά

1:

:

α) για την παράγραφο 1 των λόγων αποκλεισμού, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2 και 3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους , το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους. .
γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της ενότητας. 3 του Μέρους Γ΄ της παρούσης υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι
•

δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

•
δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του ως
οικονομικού φορέα,
•
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

1

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς
δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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Δεν περιλαμβάνονται στη στελέχωση του οικονομικού φορέα άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης
των προσφορών εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες
αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της
αξιολόγησης

Α.2. Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Α.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους
γενικούς ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2014, 2015 και 2016. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Α.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Αποδεικτικά στοιχεία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στο ΤΕΥΔ που έχει
υποβάλει.
Α.5: Για την απόδειξη της ύπαρξης Συστημάτων διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετικό
πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου από διαπιστευμένους προς τούτο
Φορείς Πιστοποίησης
Α.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Α.8. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού
τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης
επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει
ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)
επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 3 του μέρους Γ΄καθώς και των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν εγγραφεί στον ενιαίο κατάλογο.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωσης.
9. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα
με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά της ενότητας 8.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

10. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.
4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της
ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο
και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.

11.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
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Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για
τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
12.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση και παραλαβή της αξιολόγησης και για την διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων θα
συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα αποτελείται από στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης και της ΕΑΣ. Στην επιτροπή αυτή δύναται να συμμετέχει τουλάχιστον ένα στέλεχος από τις ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν
τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη Κρήτης με απόφασή του, η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
[ (προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
(TEΥΔ) ]
για την ανάθεση του έργου: Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία
της Αναθεώρησης του ΕΠ.
i

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία ανάθεσης
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονομασία: [Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 86777
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ευαγγελία Φραγκιαδουλάκη, Γεώργιος Ανδρουλάκης
- Τηλέφωνο: 2813404528, 2813404513
- Ηλ. ταχυδρομείο: georandr@mou.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pepkritis.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):..
Αξιολόγηση του Σχεδιασμού και της υλοποίησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020/ Προετοιμασία της Αναθεώρησης
του ΕΠ.
CPV 79930000-2 Ειδικές Υπηρεσίες Μελετών
Αναλυτικά το αντικείμενο παρουσιάζεται στο παράρτημα I.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
iii
μεσαία επιχείρηση ;

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

Απάντηση:
Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
iv
άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση,
τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

v

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
vi

1.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·

2.

δωροδοκία

3.

απάτη ·

4.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

5.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ·

6.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

vii,viii

·

ix

x·
xi

xii.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
xiii
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται
ανωτέρω
(σημεία
1-6),
ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;
xiv
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

[] Ναι [] Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
xv
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση») ;
xvi
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν :

[] Ναι [] Όχι

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
xvii
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης , στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
xviii
καταβολή τους ;

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
πληροφορίες
[……]
[……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
xix
δικαίου ;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
xx
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ)
σε
οποιαδήποτε
ανάλογη
κατάσταση
προκύπτουσα
από
παρόμοια
διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής
xxi
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
xxii
επαγγελματικό παράπτωμα ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

[] Ναι [] Όχι
[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι
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στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
xxiii
σύγκρουσης
συμφερόντων ,
λόγω
της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
xxiv
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης ;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
xxv
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
xxvi
εγκατάστασής ; του:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Απάντηση
[…]

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σελίδα 30

17PROC001681105 2017-07-12
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :

Απάντηση:
έτος: [2014]
έτος: [2015]
έτος: [2016]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Απάντηση:
xxvii
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς , ο
Επισυνάπτεται Κατάλογος με συνοπτική περιγραφή
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
σχετικών με την πρόσκληση υλοποιημένων έργων
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών:
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
xxviii
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς :
Περιγραφή
ποσά
ημερομη παραλήπτες
νίες

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή
xxix
τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες , ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας:

[……..........................]

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:

[] Ναι [] Όχι

[……] [……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
xxx
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται , εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
xxxi.
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο
αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
iii

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
iv

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
v

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
vi

vii

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε
προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
viii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
ix

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
x

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ
166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
και άλλες διατάξεις”.
xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με
το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες
διατάξεις.".
xii

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε
και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xiii

xiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση
(άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xv

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xvi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο
εδάφιο).
xvii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η
παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xviii

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα
της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xix

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)
xx

xxi

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxii

xxiii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxiv

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxv

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα
αυτό.
xxvi

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxvii

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxviii

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
xxix

xxx

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να
το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
xxxi
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