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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου
«Σύμβουλος Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ
“Κρήτη” 2014-2020».
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
4. Το Άρθρο 54Α του Νόμου 4403/2016, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η επεξεργασία
απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς τη συγκατάθεση των
υποκειμένων τους που συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που
συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, για τους σκοπούς της υλοποίησης των
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προγραμμάτων αυτών (δηλ. συλλογή και επεξεργασία microdata από τα
ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου προκειμένου να μετρηθούν οι τιμές των δεικτών)
και της αξιολόγησης (δηλ. δυνατότητα πρόσβασης των αξιολογητών στα δεδομένα για
τους σκοπούς των αξιολογήσεων των προγραμμάτων),
Την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10175 final/18-122014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020 (κωδ. 2014GR16M2OP011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»,
όπως ισχύει,
Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει
Την ΥΑ. 32668/ΕΥΘΥ 326/23-3-2015 με την οποία συστάθηκε/αναδιαρθρώθηκε η Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 716/Β/24-4-2015).
Τη με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018(ΦΕΚ5968/Β/31.12.2018) Απόφαση
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521)
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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’’».
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, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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΄))»
Το από 11/06/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) (ΑΠ εισερχ 2440/11-6-2020)
με θέμα «Αξιολόγηση κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ» και
το επισυναπτόμενο σε αυτό με τίτλο: «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου
Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020»,
καθώς και τα Παραρτήματά του,
Το από 31/07/2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) (ΑΠ εισερχ 3631/3-82020)με θέμα «Αξιολόγηση κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ πρόσθετες οδηγίες για τις προκηρύξεις» και τα επισυναπτόμενα σε αυτό αρχεία με
οδηγίες περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την εκτέλεση της σύμβασης
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14. Την Απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε
το Σχέδιο Αξιολόγησης.
15. Την με αρ. πρωτ. 3065/8-7-2 (ΑΔΑ: 6ΧΣΣ7ΛΚ-ΥΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης,
με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Σύμβουλος Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020»» με κωδικό ΟΠΣ 5068826 στο Ε.Π.
"Κρήτη 2014-2020".
16. Την με αρ. πρωτ. 74864/15-7-2020 (ΑΔΑ: Ρ67Α46ΜΤΛΡ-ΕΜΦ) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω
(σχετ. 10) πράξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2017, ΣΑ ΕΠΕΠ0021 με
Κωδικό 2020ΕΠ00210034.
17. Τη με Α.Π. 1996/29-3-2017(ΑΔΑ:ΩΤΔΙ7ΛΚ-93Ψ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης
περί έγκρισης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον Κατάλογο
Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας
του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020.
18. Την με αρ. πρωτ. 3804/14-8-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ:
6Ψ7Θ7ΛΚ-Ν13) με την οποία εγγράφεται στην κατηγορία Β5 - Αξιολόγηση του εν λόγω
Καταλόγου η εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε., καθώς και την με Α.Π. 3873/20-08-2020 βεβαίωση
εγγραφής της
19. Το με αριθ. 4471/22-9-2020 Εισήγηση της Προϊσταμένης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας
Κρήτης για την Ανάθεση σε Εξωτερικό Σύμβουλο της δράσης «Αξιολόγηση των
Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη"
2014 - 2020»
20. Την αναγκαιότητα άμεσης εκπόνησης της «Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που
χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη" 2014 - 2020»
Προσκαλεί την εταιρία ETAM AE, η οποία έχει εγγραφεί με την 3804/14-8-2020 (ΑΔΑ: 6Ψ7Θ7ΛΚΝ13) Απόφαση Έγκρισης του Περιφερειάρχη Κρήτης στην Κατηγορία «Β5 – Αξιολόγηση» του
Καταλόγου «Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020», να υποβάλλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις
προδιαγραφές που ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί, με τη διαδικασία ανάθεσης
μέσω καταλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ
677/Β/03.03.2017) (σχετ. 8), το έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που
χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020».
Επιλέγεται η συγκεκριμένη εταιρία, γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις
γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης για το εν λόγω έργο.
1. Αντικείμενο
Το αντικείμενο του Έργου αφορά στη διενέργεια αξιολόγησης των δράσεων που αφορούν στη
λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και υλοποιούνται
στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2014—2020.
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Οι Κοινωνικές Δομές, οι οποίες θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του παρόντος είναι οι ακόλουθες:
1. 16 Κέντρα Κοινότητας: με βασική δομή, ή διευρυμένη δομή, με Παραρτήματα για την
υποστήριξη της ένταξης ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως Ρομά και Μετανάστες (ΚΚ)
2. 11 Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια και Κοινωνικά Φαρμακεία (ΔΒΑ)
3. 5 Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ)
4. 16 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).
Αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.
Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί με συγκεκριμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Αξιολόγησης σύμφωνα
και με όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού
Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 20142020» (ενιαίο για όλη τη χώρα), το οποίο εκπονήθηκε από την ΕΥΣΕΚΤ (Παράρτημα. 1) και
ειδικότερα, στον Οδηγό Αξιολόγησης κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ
2014-2020 (Παράρτημα ΙΙ).
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Αξιολόγηση εξυπηρετεί το γενικό στόχο των αξιολογήσεων, όπως
προσδιορίζεται στο Άρθρο 54 του Καν. 1303/2013: «Οι Αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων,
καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών
τους», ενώ παράλληλα θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση της εθνικής κοινωνικής
πολιτικής, καθώς και την προετοιμασία για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Οι ειδικότεροι στόχοι της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται στο
πλαίσιο των ΠΕΠ 2014-2020 είναι οι ακόλουθοι:
 να αναγνωριστεί πόσο αποδοτικές, ή μη είναι οι παρεμβάσεις ως προς τον τρόπο χρήσης







των πόρων,
να αναλυθεί αν επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και να εντοπιστούν οι
λόγοι για τους οποίους αυτά επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν,
να εκτιμηθεί κατά πόσο έχουν προστιθέμενη αξία οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις,
να εντοπιστούν τα σημεία του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται
αναπροσανατολισμό προκειμένου να επιτευχθεί η επίτευξη των στόχων,
να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση, ή αναθεώρηση των
παρεμβάσεων μέχρι τη λήξη της τρέχουσας ΠΠ,
να υποστηριχθεί η λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές παρεμβάσεις,
να καθοδηγηθεί ο σχεδιασμός παρεμβάσεων, ανάλογων με τις αξιολογούμενες, στην ΠΠ
2021-2027.

Το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ), συνίσταται στη διεξοδική ανάλυση, στο πλαίσιο της
υποβαλλόμενης Έκθεσης Αξιολόγησης, των ερωτημάτων που τίθενται στη συνέχεια.
Επισημαίνεται ότι, κάθε αξιολογικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα και ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και
υλοποιήσιμες προτάσεις. Η δομή της έκθεσης είναι σκόπιμο να ακολουθήσει τη σειρά των
τιθέμενων ‘’ερωτημάτων’’ υπό τη μορφή κεφαλαίων και υποκεφαλαίων. Τα «Αξιολογικά
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Ερωτήματα», ανά Κριτήριο Αξιολόγησης, στα οποία η Αξιολόγηση θα πρέπει να απαντήσει για
το σύνολο των εξεταζόμενων Δομών (παρεμβάσεων) διατυπώνονται στον Πίνακα που
ακολουθεί:
1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ & ΣΥΝΟΧΗ
1.1 Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις;
1.2 Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις;
1.3 Ποιος ο βαθμός συνάφειας & συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων;
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.1 Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων;
2.2 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές;
2.3 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα αποτελέσματα;
2.4 Ποια είναι η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής
Περιόδου;
2.5 Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με
τις κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες;
2.6 Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και
μηχανισμών παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
2.7 Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων με βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους;
3. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
3.1 Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις
υλοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος;
3.2 Πώς διαφοροποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων
σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους;
4. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
4.1 Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική
κοινωνική πολιτική, η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ;

Η ανάλυση των Αξιολογικών Ερωτημάτων και η μεθοδολογική προσέγγισή τους, η μεθοδολογία
μέτρησης και αξιολόγησης των Δεικτών των Κοινωνικών Δομών, καθώς και οι πηγές συλλογής
των στοιχείων, οι κατευθύνσεις για τη διενέργεια Ερευνών και τη δειγματοληψία
παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου
Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020»
(Παράρτημα 1) και ειδικότερα, στον Οδηγό Αξιολόγησης κοινωνικών δομών που
χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020 (Παράρτημα ΙΙ).
Οι οδηγίες για τη διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αξιολόγησης
των κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016, παρουσιάζονται στο Έγγραφο με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
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ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
(ΕΕ) αριθ. 679/2016» (Παράρτημα 2).
2. Παραδοτέα–- Παρακολούθηση – Παραλαβή του Έργου
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα ακόλουθα:
Παραδοτέο Α: Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης

Το Παραδοτέο Α υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την έναρξη του Έργου και θα περιλαμβάνει
την εξειδίκευση της μεθοδολογικής προσέγγισης που θα ακολουθήσει ο Σύμβουλος
Αξιολόγησης (ΣΑ) σε όλα τα επιμέρους αξιολογικά ερωτήματα. Επιπρόσθετα, ο ΣΑ στο πλαίσιο
του Παραδοτέου Α θα αναλύσει τις απαιτούμενες Έρευνες Πεδίου προσδιορίζοντας για κάθε
μία από αυτές κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα:
 Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος, με βάση την μεθοδολογία που παρατίθεται στο
Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των
Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020» (Συν. 1).
 Οριστικοποίηση / εξειδίκευση του τρόπου υλοποίησης της έρευνας (τηλεφωνικές
συνεντεύξεις, ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κ.α)
 Χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησης των απαιτούμενων Ερευνών.
Παραδοτέο Β: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Β θα υποβληθεί εντός πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης του Έργου και θα περιλαμβάνει ανάλυση των αξιολογικών ερωτημάτων ανά κριτήριο
αξιολόγησης, όπως παρατίθενται στο Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού
Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020»
(Συν. 1), αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων δευτερογενών πηγών πληροφόρησης.
Επίσης, θα περιλαμβάνει την παρουσίαση των πρωτογενών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν,
καθώς και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία στο πλαίσιο του επόμενου Παραδοτέου Γ, θα
τροφοδοτήσουν την απάντηση του συνόλου των αξιολογικών ερωτημάτων.
Επισημαίνεται ότι, στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης θα απαντηθούν τα αξιολογικά
ερωτήματα τα οποία τροφοδοτούνται αποκλειστικά από δευτερογενή στοιχεία και
πληροφορίες. Κάθε αξιολογικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα και ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και
υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να εστιάζει στην απάντηση των
επιμέρους αξιολογικών ερωτημάτων, ενώ αναλυτικοί πίνακες με επεξεργασίες θα πρέπει να
συνοδεύουν την Έκθεση ως Παράρτημα.
Η δομή της Έκθεσης είναι σκόπιμο να ακολουθήσει τη σειρά των τιθέμενων ‘’ερωτημάτων’’,
υπό τη μορφή κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, σύμφωνα με τα ακόλουθα ενδεικτικά
περιεχόμενα:
Παραδοτέο Β: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Πλαίσιο και στόχοι του έργου
1.2 Διάρθρωση της Έκθεσης
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
2.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης δευτερογενών δεδομένων και των βασικών στοιχείων –
ευρημάτων.
2.2 Παρουσίαση των Πρωτογενών Ερευνών που διενεργήθηκαν και των βασικών ευρημάτων τους.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
3.1 Αξιολόγηση της συνάφειας των Εθνικών Στρατηγικών με τους στόχους των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων.
3.2 Αξιολόγηση της συνάφειας των παρεμβάσεων με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Στρατηγικές.
3.3 Αποτίμηση της καταλληλότητας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων προκειμένου να
καλυφθούν οι βασικές ανάγκες / προκλήσεις της Περιφέρειας που αναδείχτηκαν από την
ανάλυση που υποστήριξε τον προγραμματικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό εφαρμογής των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
3.4 Παρουσίαση της λογικής των παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού εσωτερικής συνοχής
και συνάφειας με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ.
3.5 Αποτίμηση της συμπληρωματικότητας
παρεμβάσεων.

- συνέργειας

μεταξύ των αξιολογούμενων

3.6 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων/συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
4.1 Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων.
7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Αναλυτικοί Πίνακες στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων –
Βασικές επεξεργασίες
2. Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πρωτογενών Ερευνών
3. Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια των Ερευνών Πεδίου

Παραδοτέο Γ: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Γ θα υποβληθεί ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Έκθεσης
Αξιολόγησης (Παραδοτέο Β) και θα περιλαμβάνει ανάλυση του συνόλου των αξιολογικών
ερωτημάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης, όπως παρατίθενται στο Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση
Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται
από τα ΠΕΠ 2014-2020» (Παράρτημα. 1) και ειδικότερα, στον Οδηγό Αξιολόγησης κοινωνικών
δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020 (Παράρτημα ΙΙ)., αξιοποιώντας το σύνολο
των διαθέσιμων δευτερογενών και πρωτογενών πηγών πληροφόρησης.
Επισημαίνεται ότι, κάθε αξιολογικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα και ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και
υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να εστιάζει στην απάντηση
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του συνόλου των επιμέρους αξιολογικών ερωτημάτων, ενώ αναλυτικοί πίνακες με
επεξεργασίες, λεπτομερείς περιγραφές ερευνών πεδίου κ.λπ. θα πρέπει να συνοδεύουν την
Έκθεση ως Παραρτήματα.
Η δομή της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης θα ακολουθήσει τη σειρά των τιθέμενων
‘’ερωτημάτων’’, υπό τη μορφή κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, σύμφωνα με τα ακόλουθα
ενδεικτικά περιεχόμενα:
Παραδοτέο Γ: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (στα ελληνικά και αγγλικά max. 20 σελίδες)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Πλαίσιο και στόχοι του έργου
1.2 Διάρθρωση της Έκθεσης
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
2.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης δευτερογενών δεδομένων και των βασικών στοιχείων –
ευρημάτων.
2.2 Παρουσίαση των Πρωτογενών Ερευνών που διενεργήθηκαν και των βασικών ευρημάτων τους.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
3.1 Αξιολόγηση της συνάφειας των Εθνικών Στρατηγικών με τους στόχους των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων.
3.2 Αξιολόγηση της συνάφειας των παρεμβάσεων με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Στρατηγικές.
3.3 Αποτίμηση της καταλληλότητας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων προκειμένου να
καλυφθούν οι βασικές ανάγκες / προκλήσεις της Περιφέρειας που αναδείχτηκαν από την
ανάλυση που υποστήριξε τον προγραμματικό σχεδιασμό και το σχεδιασμό εφαρμογής των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
3.4 Παρουσίαση της λογικής των παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού εσωτερικής συνοχής
και συνάφειας με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ.
3.5 Αποτίμηση της συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων.3.6 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων/συμπερασμάτων ανά Κατηγορία
Δομής.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
4.1 Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των αξιολογούμενων
παρεμβάσεων.
4.2 Βαθμός επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
4.3 Βαθμός συμβολής των εκροών και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στους αντίστοιχους
στόχους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.
4.4 Αποτίμηση της εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σύγκριση με τον αρχικό
σχεδιασμό αναφορικά με τις κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
4.5 Παρουσίαση των σημαντικότερων προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των
παρεμβάσεων και ανάλυση του τρόπου επίδρασης στην αποτελεσματικότητά τους.
4.7 Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων που έχουν τεθεί με ορίζοντα τη λήξη της
Προγραμματικής Περιόδου.
4.8 Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων και μηχανισμών
παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
4.9 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
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5.1 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των αξιολογούμενων παρεμβάσεων.

5.2 Αξιολόγηση των αποκλίσεων του μοναδιαίου κόστους των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε
σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους.
5.3 Παρουσίαση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτική εφαρμογή των
αξιολογούμενων παρεμβάσεων.
5.4 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής.
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
6.1 Εκτίμηση των αλλαγών που επέφεραν οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις στις ομάδες στόχο στις
οποίες απευθύνονται.
6.2 Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των Δομών.
6.3 Συνολική αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην
υφιστάμενη εθνική κοινωνική πολιτική.
6.2 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής.
7. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.
Αναλυτικοί Πίνακες στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων
– Βασικές επεξεργασίες.

Τα ανωτέρω παραδοτέα θα υποβάλλονται σε έντυπη (1 αντίγραφο) και ηλεκτρονική μορφή.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων
παραδοτέων της Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής
(Ε.Ε.Π.) η οποία θα οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής.
3. Διάρκεια του έργου
Η διάρκεια του έργου είναι έξι μήνες (6) από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής
σύμβασης.
α/α
παραδοτέου

Τίτλος παραδοτέου

1

Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας
της Αξιολόγησης

2

Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης

3

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης

1ος
μήνας

2ος
μήνας

3ος
μήνας

4ος
μήνας

5ος
μήνας

6ος
μήνας

4. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ
(43.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ήτοι 35.000,00€ και 8.400,00€
Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του άξονα 7 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ», του Ε.Π. «Κρήτη» 2014 – 2020.
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Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις της πράξης «Σύμβουλος Αξιολόγησης των Κοινωνικών
Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020»» της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας
Κρήτης» με Κ.Α. στο ΠΔΕ ΕΠ0021.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς
και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδα του, συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα αποδοθεί σε τρεις (3) πληρωμές (δόσεις), μετά από
τη σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής, οι οποίες
προκύπτουν βάσει του προϋπολογιζόμενου κόστους των παραδοτέων ως εξής:
α/α
παραδοτέου

Τίτλος παραδοτέου

1ος μήνας

1

Εξειδίκευση της
Μεθοδολογίας της
Αξιολόγησης

1η
πληρωμή

2

3

2ος
μήνας

3ος
μήνας

4ος
μήνας

5ος
μήνας

6ος
μήνας

5.000 €
2η
πληρωμή

Ενδιάμεση Έκθεση
Αξιολόγησης

20.000 €
3η
πληρωμή

Τελική Έκθεση
Αξιολόγησης

10.000 €
Συνολικό ποσό πληρωμής χωρίς Φ.Π.Α.

35.000 €

Η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ
2857/Β/28-12-2015), 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.
5. Λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν 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 απόφασηςπλαίσιο 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
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της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 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),
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 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 (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 ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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,
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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 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.
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.
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6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Κρήτης, Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος, Ηράκλειο 71202, έως τη Δευτέρα 12
Οκτωβρίου 2020, από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα
αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο
αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα.
Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
προσφέροντος.
Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο
εισερχομένων της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε
μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση,
η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης πριν ή κατά
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της θα
πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:
Α. Δικαιολογητικά Ανάθεσης
1. Υπεύθυνη Δήλωση με την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 ως συνημμένο Παράρτημα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η Υπεύθυνη Δήλωση, αφορά σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης
πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β)
διαχειριστές Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε. γ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. καθώς και όλων
των μελών του Δ.Σ. αυτής δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού
προσώπου.
2. Tα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 80 του
Ν.4412/2016):
I.

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου

II.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε
ισχύ, για φορείς Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή
σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση

III.

Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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IV.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.

V.

Αποδεικτικά στοιχεία - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική
ικανότητα του αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται επόμενη παράγραφο.

VI.

Αποδεικτικό του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών ων οικονομικών χρήσεων
2017, 2018, 2019.

VII.

Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντα
Συμβούλου, καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. αυτής (προκειμένου
να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας τα αποσπάσματα των
ποινικών τους μητρώων).

Β. Τεχνική Προσφορά που θα περιλαμβάνει:





Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το
έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία στην αξιολόγηση
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή/και σε παροχή συναφών υπηρεσιών με την
προκήρυξη και εργαλεία υποστήριξης.
Οργανωτικό Σχήμα – Ομάδα Έργου
Ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς τους θα προτείνει ομάδα έργου που θα
απαρτίζεται από τρία (3) στελέχη κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, και ειδικότερα:
1. Έναν (1) υπεύθυνο έργου, με 10ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στον
σχεδιασμό, την υλοποίηση ή/και διαχείριση και αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων
έργων.
2. Ένα (1) στέλεχος με 5ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και υλοποίηση τουλάχιστον ενός
(1) έργου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
3. Ένα (1) στέλεχος με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και εμπειρία στην υλοποίηση αξιολογήσεων,
με τουλάχιστον ένα (1) έργο αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος και
τουλάχιστον ένα (1) έργο διαχείρισης/ υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (ΕΚΤ).
Η σύνθεση της Ομάδας Έργου που θα προταθεί, θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο.
Αντικατάσταση Υπευθύνου Έργου και των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν
στην προσφορά επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων
από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της
Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση
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της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. Τα μέλη
της ομάδας έργου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με
οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και συνεπώς δεν
γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, απέναντί τους.
Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω
ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του, ως
αποδεικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των φυσικών
προσώπων της ομάδας έργου, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο
πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται παραπάνω.
Γ. Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των τριάντα πέντε χιλιάδων
Ευρώ (35.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις
του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών
και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά
συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από
τον ανάδοχο.
Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: 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 παρ. 4 της
παρούσας Πρόσκλησης.
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 στην παρούσα Πρόσκληση.
7. Ισχύς Προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο
ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι
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δεν έχει παραταθεί.
8. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την
οικονομική προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα,
θα αποστείλει στον υποψήφιο Ανάδοχο πρόσκληση για υποβολή, εντός δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίησή της σχετικής ειδοποίησης, Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, η οποία
να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του συμβατικού ποσού 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.
Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη
Κρήτης ανάθεσης του έργου και στη συνέχεια θα κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική
Σύμβαση.
9.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης ως υποεκτελών την επεξεργασία και η ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης
ως Αναθέτουσα Αρχή, που επέχει θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» των δεδομένων,
δηλώνουν ότι είναι σε γνώση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), του Ν.4624/2019 και των σχετικών οδηγιών και
αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που διέπουν τη
νόμιμη εκτέλεση της προκήρυξης / σύμβασης και την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών
και ότι αναλαμβάνουν πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όσον αφορά
στην προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν θα
υποβάλλουν σε επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση κατά την
παροχή των υπηρεσιών τους και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, που
αναλαμβάνουν με την παρούσα προκήρυξη / σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι τα παρακάτω δύο (2) συνημμένα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσης και της επακόλουθης Σύμβασης.
1.
Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των
Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020», καθώς και τα Παραρτήματά
του:
•

Παράρτημα I. Βασικό Θεσμικό / Κανονιστικό Πλαίσιο Κοινωνικών Δομών

•
Παράρτημα II. Οδηγός Αξιολόγησης κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από τα
ΠΕΠ 2014-2020
•

Παράρτημα III. Ερωτηματολόγια & Οδηγοί Εστιασμένης Συζήτησης / Συνεντεύξεων.

2.

Έγγραφο με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 20142020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 679/2016»
10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.pepkritis.gr.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Σταύρος Αρναουτάκης
Συνημμένα
1. Παράρτημα 1 Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου
Μεθοδολογικού
Πλαισίου
Αξιολόγησης
των
Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα
ΠΕΠ 2014-2020», καθώς και τα Παραρτήματά του:
 Παράρτημα I. Βασικό Θεσμικό / Κανονιστικό
Πλαίσιο Κοινωνικών Δομών
 Παράρτημα II. Οδηγός Αξιολόγησης κοινωνικών
δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 20142020
 Παράρτημα III. Ερωτηματολόγια & Οδηγοί
Εστιασμένης Συζήτησης / Συνεντεύξεων.
2. Παράρτημα 2 Έγγραφο με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ.
679/2016».
3. Παράρτημα 3. Πίνακας Κοινωνικών Δομών ΠΕΠ
Κρήτης 2014-2020.
4. Παράρτημα 4 Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Εσωτερική Διανομή:
1. Προϊστάμενοι Μονάδων Α’ , Β1, Β2
2. Φάκελος Έργου
3. Χρονολογικό Αρχείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των
Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020», καθώς και τα
Παραρτήματά του

Παραδοτέο_Μεθοδ Παράρτημα ΙΙ.
Παράρτημα ΙΙΙ.
ολογία ΑξιολόγησηςΟΔΗΓΟΣ
Κοινωνικών
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.DOCX
Δομών.docx
Ερωτηματολόγια.docx
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 679/2016
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) διέπεται από την ισχύουσα ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία:


τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
 τον ν. 4624/2019 (Α’137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
Στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών και για τους σκοπούς αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο
54Α του Ν. 4314/2014 οι ΕΥΔ των ΠΕΠ 2014-2020 (Αναθέτουσες Αρχές) επέχουν θέση «Εκτελούντος την
Επεξεργασία» των Δεδομένων, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (και
ειδικότερα της ΕΥΣΕΚΤ) που επέχει θέση «Υπευθύνου Επεξεργασίας», κατά την έννοια της περίπτωσης 7
του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).
Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης (Ανάδοχος) θεωρείται υποεκτελών την επεξεργασία για τα τυχόν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που θα επεξεργασθεί στο πλαίσιο του Έργου της Αξιολόγησης, σύμφωνα με το
Άρθρο 28, παρ. 2 και 4 του ΓΚΠΔ.
Τα προσωπικά δεδομένα1 στο πλαίσιο της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών αφορούν στις ακόλουθες
κατηγορίες φυσικών προσώπων:
1. Ωφελούμενοι των Κέντρων Κοινότητας:
o Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο)
2. Ωφελούμενοι (ή Δικαστικοί Συμπαραστάτες τους) ΚΗΦΗ
o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο)
3. Ωφελούμενοι (ή Κηδεμόνες/Δικαστικοί Συμπαραστάτες τους) ΚΔΗΦ
o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο)
4. Ωφελούμενοι ΔΒΑ
o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο)
5. Συντονιστές ή Υπεύθυνοι Έργων Κοινωνικών Δομών
o Στοιχεία Επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email)
Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2 διενεργείται για τη συμμόρφωση με
έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 γ του ΓΚΠΔ), καθώς και για την

1

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο
των Δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα,
ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό
αναγνωριστικό ταυτότητας (σε περιβάλλον διαδικτύου) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική,
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
2

Επεξεργασία Δεδομένων: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η
διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με
διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
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εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας
εξουσίας προς εκπλήρωση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η νομική βάση
παρέχεται από το άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση η` του ΓΚΠΔ: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για
σκοπούς.... διαχείρισης κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών» και από το άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση
ζ` του ΓΚΠΔ: «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος».
Τα προσωπικά δεδομένα, στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης, θα συμπεριληφθούν σε ηλεκτρονικά
αρχεία/συστήματα αρχειοθέτησης , τα οποία θα εξαχθούν από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ (σε ό,τι αφορά τα
ΚΚ) και τα συστήματα παρακολούθησης των Δικαιούχων (για τις λοιπές Κατηγορίες Δομών. Αναφορικά
με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των προκηρύξεων/συμβάσεων
για αξιολόγηση και παροχή υπηρεσιών οι φορείς είναι αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας και έχουν τις
υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία. Τα στοιχεία επικοινωνίας των
ωφελούμενων από τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο
επεξεργασίας από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης (Υποεκτελών την Επεξεργασία των Δεδομένων), ζητούνται
και γνωστοποιούνται σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΥΔ ΠΕΠ) που επέχει θέση Εκτελούντος την
Επεξεργασία.
Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης ως Υποεκτελών την Επεξεργασία έχει τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά την
προστασία των δεδομένων, με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία (Αναθέτουσα Αρχή) έναντι του
Υπευθύνου Επεξεργασίας.
Επισημαίνεται ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στοιχεία επικοινωνίας) των ωφελούμενων των
Κοινωνικών Δομών ΚΚ, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, ΔΒΑ, καθώς και τα αντίστοιχα δεδομένα των Συντονιστών /
Υπευθύνων Έργων, είναι απαραίτητα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο
για τον σκοπό της διενέργειας των πρωτογενών ερευνών.
Πρόσβαση στα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα έχουν μόνο τα εντεταλμένα στελέχη του
Συμβούλου Αξιολόγησης, όπως θα προβλεφθεί η συμμετοχή τους στην Ομάδα Έργου, στη σύμβαση
ανάθεσης του έργου, και τα οποία θα συμμετέχουν στη διενέργεια των ερευνών πεδίου. Τα στελέχη που
θα εξουσιοδοτηθούν να επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αναλάβουν δέσμευση
τήρησης εμπιστευτικότητας. Κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου θα ενεργεί υπό την εποπτεία του
Υπεύθυνου Έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης, ο οποίος θα περιορίζει την πρόσβαση στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα μόνο στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα
πρέπει να εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση πολιτικές, διαδικασίες και τεχνικά μέτρα προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών διαχείρισης
ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013, ώστε να αποτρέψει
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και άλλες παράνομες ή μη εξουσιοδοτημένες μορφές επεξεργασίας,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Ενδεικτικά, τα μέτρα ασφαλείας που απαιτείται να εφαρμόσει ο Σύμβουλος θα περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
A. Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
o Οργάνωση / Διαχείριση προσωπικού - καθορισμός ρόλων και ευθυνών στα άτομα που
εμπλέκονται στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
o Διαχείριση πληροφοριακών αγαθών
o Ενημέρωση προσωπικού για τις επιμέρους πολιτικές/διαδικασίες ασφάλειας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7 – 71202 Ηράκλειο
σελ. 20
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία

ΑΔΑ: 6Α7Η7ΛΚ-Φ1Μ

20PROC007383306 2020-09-28

o Λήψη οργανωτικών και νομικών μέτρων ασφάλειας για τη διασφάλιση του υπεύθυνου
επεξεργασίας από τη δράση του εκτελούντος την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
o Διαχείριση διαδικασιών ψευδωνυμοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
o Καθορισμός διαδικασίας διατήρησης και καταστροφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
o Διαχείριση συμβάντων διαρροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
o Έλεγχος των μέτρων ασφάλειας
B. Τεχνικά μέτρα ασφάλειας
o Αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, έλεγχος προσπέλασης και έλεγχος
o Έλεγχος πρόσβασης
o Αντίγραφα ασφαλείας
o Διαμόρφωση υπολογιστών
o Αρχεία καταγραφής ενεργειών χρηστών και συμβάντων ασφαλείας
o Διαχείριση και προστασία εξωτερικών – αποσπώμενων μέσων αποθήκευσης
o Διαχείριση αλλαγών
Γ. Μέτρα φυσικής ασφάλειας
o Έλεγχος φυσικής πρόσβασης
Διενέργεια ερευνών πεδίου
Οι έρευνες πεδίου σε ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών θα γίνουν μέσω κάλπης και τα
ερωτηματολόγια που θα συμπληρωθούν θα είναι ανώνυμα. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα
πραγματοποιηθεί για την αρχική προσέγγιση των ωφελούμενων, οι καλούμενοι θα ενημερώνονται
τουλάχιστον για τον σκοπό της έρευνας, τα στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας, τις σχετικές
κατηγορίες ΔΠΧ, τους αποδέκτες, τα δικαιώματα τους, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα
αποθηκευτούν τα ΔΠΧ. Επειδή όμως η συσχέτιση με τηλεφωνικό αριθμό οδηγεί σε ταυτοποίηση
προσώπου, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία ψευδοανωνυμοποίησης / απόκρυψης ταυτότητας μετά
από τη συλλογή των στοιχείων. Επιπλέον, η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται και εγγράφως πριν και κατά
τη χρονική φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.
Αντίστοιχη ενημέρωση θα πραγματοποιείται και κατά την επικοινωνία με τους Συντονιστές/Υπευθύνους
Έργων των Κοινωνικών Δομών.
Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα τα οποία θα επεξεργαστεί περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία, τα οποία απαιτούνται σε
σχέση με τους σκοπούς που καθορίζονται στη σύμβαση που θα αναλάβει και για την αποτελεσματική
παροχή των υπηρεσιών αξιολόγησης, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο που τη
διέπουν.
Διατήρηση των δεδομένων
Η περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Σύμβουλο Αξιολόγησης
περιορίζεται στην περίοδο υλοποίησης της σύμβασης που θα αναλάβει και για επιπλέον διάστημα όσο
απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων εκ μέρους της
Αναθέτουσας Αρχής. Το αρχείο των δεδομένων και εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την
αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των επεξεργασιών
τους, θα παραδοθούν από τον Σύμβουλο στην Αναθέτουσα Αρχή με την ολοκλήρωση του έργου.
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Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, τα δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων σχετικά με την
επεξεργασία των ΔΠΧ, στο πλαίσιο του έργου της Αξιολόγησης, συμπεριλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα,
στα οποία ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή ή την ΕΥΣΕΚΤ, ως
Υπεύθυνο Επεξεργασίας αυτών των δεδομένων:
• Δικαίωμα ενημέρωσης: ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει υποχρέωση να ενημερώνει τα
Υποκείμενα των Δεδομένων για τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας, τους
αποδέκτες των δεδομένων και τις τυχόν διαβιβάσεις τους, το χρονικό διάστημα διατήρησης
των δεδομένων, τα δικαιώματα τους.
• Δικαίωμα πρόσβασης: το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία ή όχι, καθώς και να έχει πρόσβαση
σε πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες ΔΠΧ, τους αποδέκτες των
δεδομένων και το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων.
• Δικαίωμα διόρθωσης: το Υποκείμενο των Δεδομένων δικαιούται να ζητήσει από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των ΔΠΧ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
• Δικαίωμα διαγραφής (“δικαίωμα στη λήθη”): το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να
ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τη διαγραφή των ΔΠΧ χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση, όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ. τα
δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό που αρχικά τέθηκαν σε επεξεργασία, το
υποκείμενο ανακαλεί τη συγκατάθεσή του ή αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υφίσταται
άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη).
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το υποκείμενο δικαιούται να επισημαίνει
αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να περιοριστεί η επεξεργασία τους στο
μέλλον, όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό (π.χ.
αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο
αντιτάσσεται σε αυτήν).
Τέλος, Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να
υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να
ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα και βοηθήματα ενώπιον δικαστικής αρχής.
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ΔΟΜΕΣ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
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ΚΔΗΦ
ΤΑ/Α
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
MIS
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ&ΦΙΛΩΝ
Η
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η
5002067
Μ
1
«ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
Α
3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ &
ΦΙΛΩΝ Α.Μ.Ε.Α. "ΑΓΑΠΗ"

5002157

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ

5001329

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

5002207

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

5002442
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3

4

5

ΔΟΜΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ ΖΩΟΔΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ, δ.τ.
«ΑΓΑΠΗ», ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑμεΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ
ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ»
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.μεΑ. ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ν.ΧΑΝΙΩΝ (ΚΗΦΑΠ)
"Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ"
Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία του
Κέντρου Ειδικών Παιδιών ο Άγιος
Σπυρίδων

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

5001426

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

5002392

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράπετρας

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

5001471

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χερσονήσου

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

5001806

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κισσάμου
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα
Πεδιάδας
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μυλοποτάμου

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

5002176

8

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

5002180

9
10
11

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

5002206

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

5002480

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης
Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και
ΚΕΜ στο Δήμο Ηρακλείου
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

5002485

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

5002631

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μαλεβιζίου

13
14

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

5002633

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

5002667

15

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5006731

1
2
3
4
5
6
7

12

5001865
5002156

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αρχανών
Αστερουσίων
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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16

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

5007972

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΑΙΣΤΟΥ

ΚΗΦΗ
1

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

5001469

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

5001886

2
3
4
5
6
7

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.)

5001408
5002190
5002402
5002387
5001459

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

5002417

ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

5002427

10

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5003669

11

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

5003742

8
9

12

13

14

15

16

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

5003743
5003744

5003745

5003746

5003747

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΔΗΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Μαλεβιζίου
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Μινώα Πεδιάδας
ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Ρεθύμνης
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Ανωγείων
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων-Κ.Η.Φ.Η- Δήμου Ιεράπετρας
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Χερσονήσου
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Ηρακλείου (Νέα
Αλικαρνασσός)
Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων Δήμου Ηρακλείου (Αγίας
Τριάδα)
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΑΛΙΑΝΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(ΤΕΜΕΝΟΣ)

ΔΟΜΕΣ ΑΓΑΘΩΝ
40132100-ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

5001849

40117221-ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

5001934

6213713-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

5002058

1
2
3

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Ιεράπετρας
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ :
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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4
5

6
7
8

4040956-ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5002304

40132101-ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

5002307

4041423-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
5060356-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ &
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝΕ.Π.Ε.Κ.Α.)
3050199-ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5002309

Ξένιος Ζευς_ Δομή παροχής βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, στο δήμο Ρεθύμνης
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

5002376

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5002408

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(προσαρμοσμένη στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 ν. 4412/2016 (TEΥΔ) ]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi
Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
Ονομασία: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΔΟΥΚΟΣ ΜΠΟΦΩΡ 7 / ΗΡΑΚΛΕΙΟ / 71202
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
- Τηλέφωνο: 2813404513
- Ηλ. ταχυδρομείο: georandr@mou.gr
Δ
ι
ε Τα παρακάτω πεδία συμπληρώνονται από τον Οικονομικό φορέα.Α
ύ
θ
υ
ν
σ
η
σ
τ
ο
Δ
ι
α
δ
ί
κ
τ
υ
ο
(
δ
ι
Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά Ταμεία
ε
ύ
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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:
Α
ρ
Τηλέφωνο:
μ ταχυδρομείο:
Ηλ.
ό
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δ
δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
ι
ο
ς

Απάντηση:

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

ή
α
ρ
μ
ό
δ
ι
ο
ι
ii
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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:
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 καταδίκεςiii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. σ
υ δ
2.
μ α
ω
3.
μ τ
ρ
π
4.
ε ν
ο
ά
ρ
5.
τδ π
ο
6.
ο
η
μ
α
vii
κχ
ιο
Λόγοι
που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:
κίή
μ
δ
α
ρ
ιο
v
Υπάρχει
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
σ
α
κπ
vi
βάρος
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
τε
ο
ή
xi
προσώπου
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
ίιε
διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
κγ
εη
εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
κ
ά
σ
ρ
ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
λ
γη
παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
εη
α
καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
εγμ
σ
από
κα πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
ίσ
οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
λτ
ό
α
εξακολουθεί
να ισχύει;
ι
ή
δ
μ
κω
Εα
α) Ημερομηνία:[ ],
νή
άιτ Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης σημείο-(-α): [ ],
α)
να
προσδιορίζοντας
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 λόγος(-οι):[ ]
ο
αφορά
και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
ρ
π
ά
νλό
β)
β) [……]
γ Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
ή
αλεά Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
γ)
ι επ
απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
γν
, ςα
κω
Σερ
λσ περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
α
οικονομικός
φορέας έχει λάβει μέτρα που να
η
ή
ά
μ
νivο
αποδεικνύουν
την αξιοπιστία του παρά την
νμ
αρ
ύ
α
ο
φφ
Επ
[……]
τ
μ
έέεα
α
ά
νρς
ξεσ
τνηεδ
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φ
ό
ρ
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ω
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ν Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
ή
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
ε
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
ι
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
σ
Η
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
φ εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
ο
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
-[……]·
-[……]·
ρ
έκδοσης απόφασης
ώ - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
-[……]·
-[……]·
ν
εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
κ 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ)
Ο
οικονομικός
φορέας
έχει
εκπληρώσει
δ)
[]
Ναι
[]
Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
ο
Εάν
ναι,
να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
Εάν
ναι,
να
ι
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφερθούν
αναφερθούν
νπου οφείλει συμπεριλαμβανόμενων
κατά λεπτομερείς
λεπτομερείς
ω
πληροφορίες
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
πληροφορίες
[……]
ν
προστίμων,
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
[……]
xvi
διακανονισμό
για την καταβολή τους ;
ι
κ
ή
ς
α
σ
φ
ά
λ
ι
σ
η
ς
xv
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
αφερεγγυότητα
ή
παράπτωμα

με
πιθανή Απάντηση:
επαγγελματικό

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
ο
π πτώχευση, ή
α)
ο διαδικασία εξυγίανσης, ή
β)
ι ειδική εκκαθάριση, ή
γ)
α αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
δ)
δ από το δικαστήριο, ή
ή
ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
ε)
π
συμβιβασμού,
ή
ο
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
τ
δραστηριοτήτων,
ή
ε σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
ζ)
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
α
προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου
π ναι:
Εάν
-όΠαραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
τ
ωστόσο
ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
ι
εκτελέσει
τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
ς εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
της
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
α
επιχειρηματικής
του λειτουργίας υπό αυτές
κ
α
ό
υ
τλ
έο
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
ςυ
σ
θ
ο
Εάν
ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
τεπληροφορίες:
β
ιςα
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
ςρ
αυτοκάθαρσης;
κό
[] Ναι [] Όχι
α
π
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
ετ
λήφθηκαν:
α
ρ
π
[..........……]
ισ
α
τγ
σ
τά
γ
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Μπορεί ο οικονομικός
επιβεβαιώσει ότι:

φορέας

να [] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων
κατά
την
παροχή
των
πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
ε) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα
στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο
στ.)Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το
σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα
Καταλληλότητα
Απάντηση
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα […]
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τ
η
ρ
ο
ύ
ν
τ
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
α
ι
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
στα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
τ περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
η
ν Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
Επου αναφέρονται, εκτός εάν :
λ
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
λ
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
ά
μ
δ
αέβ) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
λ
ήο
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, προκειμένου να
σαποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν
τα
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της «Τροποποίησης /
ου
Επικαιροποίησης της Απόφασης για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων
τυπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης, για την
κή
προγραμματική περίοδο 2014-2020».
ρ
άδ
τ Ημερομηνία,
τόπος και υπογραφή(-ές): [……]
ι
οα
ςτ

ί
μ
θ
έ
ε
λ
Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά Ταμεία
τ
ο
α
ς
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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.
iii 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.
iv 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).
v Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
vi 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).
vii 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.
viii 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.
ix 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”.
x 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.".
xi 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 )
xii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xiii 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)
xiv Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

xv 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).
xvi 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
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης
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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
xvii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός
ΕΕ 2016/7)
xviii
Άρθρο 73 παρ. 5.

xix Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xx . Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
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.
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