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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη 
Τηλ.: 2281360800 
Telefax: 2281360860 
Ιστότοπος: www.pepna.gr 
E-mail: notioaigaio@mou.gr 
Πληροφορίες: Αλ. Θεοχάρης, 
                       Ευ. Αραγιάννης 

  
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
 
Προς: 
REMACO AE 
Πρόεδρο Δ.Σ. & Δ/νουσα Σύμβουλο  
κα Αγγ. Καρέτσου 
 
 

 

ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια με τίτλο «Αξιολόγηση 
συνάφειας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» (CPV 79930000–2 Ειδικές Υπη-
ρεσίες Μελετών). 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τον N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α'/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020". 

3. Τη με Α.Π. 68317/5-7-2022 (ΦΕΚ 3597/Β/8-7-2022) ΥΑ αναδιάρθρωσης της «Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο”» σύμφωνα με την παρ. 10 του 
άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32666/ΕΥΘΥ 
324/23.03.2015 (Β’ 717) υπουργικής απόφασης. 

4. Τη με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β'/3-3-2017) ΥΑ «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Σχέδιο Αξιολόγησης ΕΠ Νοτίου Αιγαίου που εγκρίθηκε με την από 21-10-2016 
Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επ.Πα., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τη με Α.Π. 3697/12-10-2022 τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000271 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

7. Τη με Α.Π. 1720/10-5-2021 τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης «Παροχή υ-
πηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000300 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».   

8. Τη με Α.Π. 1180/30-3-2016 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας REMACO AE στον κα-
τάλογο παρεχόντων υπηρεσίες - προμήθειες της ΕΥΔ, με την οποία προκύπτει η δυνα-
τότητα υλοποίησης με επάρκεια του υπό ανάθεση φυσικού αντικειμένου. 

9. Τις ανάγκες της ΕΥΔ Προγράμματος ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄. 
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Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με την υποβολή προσφοράς σύμφωνα με 
τους όρους και τις προδιαγραφές που προσδιορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση της Ενέργειας, με τίτλο «Αξιολόγηση συνάφειας, αποδοτι-
κότητας και αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 
2014-2020». 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
πρόσκλησης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, καθώς και υποβολή εγγράφων, πλην των 
διευκρινίσεων, που τυχόν θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. 
 
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 
τον υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της Πρόσκλησης και τη συμμόρφωσή του στις απαι-
τήσεις του έργου.  
 

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € προ ΦΠΑ (37.200,00 € με ΦΠΑ 24%) 
Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών 

Διάρκεια Εκτέλεσης 
Έργου: 

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Τόπος Παροχής Υπη-
ρεσιών: 

Γραφεία Αναδόχου, έδρα αναθέτουσας Αρχής, αλλά και όποιος 
άλλος χώρος απαιτηθεί 

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄, 
που εδρεύει στη Σύρο, επί της οδού Σ. Καράγιωργα 22, Ερμού-
πολη Τ.Κ. 84100,  
ιστοσελίδα: www.pepna.gr  fax: 2281360860 
Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: 

 Ευ. Αραγιάννης, Τηλ.: 2281360823     
e-mail: evagarag@mou.gr   

 Αλ. Θεοχάρης   Τηλ.: 2281360839    
e-mail: atheoxaris@mou.gr  

Καταληκτική Ημερο-
μηνία & ώρα Υποβο-
λής Προσφοράς: 

24-3-2023 και ώρα 15:00 (μετά την παρέλευση τους δεν υπάρ-
χει δυνατότητα υποβολής προσφοράς) 

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

ΣΑΕ που βαρύνει η 
δαπάνη: 

2015ΕΠ06710006 & & 2015ΕΠ06710007 

Χρηματοδότηση: 
 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και πόροι του Ελληνικού Δημοσίου 

 
Η Αξιολόγηση είναι το κατεξοχήν στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης, διόρθωσης και επανα-
προγραμματισμού μιας παρέμβασης, ενώ η αναθεώρηση των Προγραμμάτων μπορεί να θεω-
ρηθεί δεόντως αιτιολογημένη, εφόσον υποστηριχτεί έγκυρα και έγκαιρα από μία διαδικασία 
αξιολόγησης. Όταν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά, προωθεί την κουλτούρα της οργανω-
σιακής μάθησης και ενισχύει τη λογοδοσία για την επίτευξη των στόχων και τα αποτελέσματα. 
Ωστόσο, για να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο αυτό, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 
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διατύπωση των πορισμάτων και των συστάσεων, καθώς και στα πιθανά διδάγματα που μπορεί 
να αντληθούν. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄ έχει κλη-
θεί  να διενεργήσει άμεσα Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος αρμοδιό-
τητάς της, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
των υλοποιούμενων δράσεων, ο βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων, καθώς και η επικαι-
ρότητα της λογικής της παρέμβασης, ενόψει αναθεώρησης του Προγράμματος.  
 
 

1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η Αξιολόγηση της εφαρμογής του ΕΠ έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλο-
ποιούμενων δράσεων, τον βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικό-
τητα του Προγράμματος και αφορά στο σύνολο των ειδικών στόχων ανά ΑΠ του Προγράμ-
ματος, καθώς και στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 
 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Σκοπός της Αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί κατά πόσο επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν 
τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος, κατά πόσο η επίτευξη αυτή είναι ικα-
νοποιητική και να εξεταστούν οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η καλή ή κακή πορεία 
προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσμα-
τος. Παράλληλα, σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί κατά πόσο οι υλοποιούμενες 
παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και να συμβάλει στην τελική 
αποτίμηση των δεικτών αποτελέσματος. Επίσης, σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτυ-
πωθεί η τελική συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020. 
 
Η Αξιολόγηση θα αφορά και στους ειδικούς στόχους των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας 
(Ειδικοί στόχοι 6.1 και 7.1) 
 
Τα πορίσματα της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν άμεσα στη διαδικασία κλεισίματος του 
Προγράμματος και σε ενδεχόμενη τελική αναθεώρησή του. 
 
Σημειώνεται, ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Προγράμματος ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄ θα 
διευκολύνει τις διαδικασίες παροχής και συλλογής δεδομένων. Θα παρέχει στον Ανάδοχο 
τις τιμές βάσης και στόχου, καθώς και τις διαθέσιμες τιμές επίτευξης όλων των δεικτών α-
ποτελέσματος, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ. Στις περιπτώσεις 
που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η ΕΥΔ θα μεριμνήσει για τον προσδιορισμό των προαναφε-
ρόμενων τιμών σε συνεργασία με τον αξιολογητή. Βασική πηγή παροχής πληροφορίας και 
στοιχείων αποτελούν το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και η πλατφόρμα 
ανοικτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιστοσελίδα: https://cohesiondata. ec.euro 
pa.eu/). 
 
Ως χρονικό σημείο αναφοράς για την Αξιολόγηση λαμβάνεται η 31η/3/2023. 
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Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί το χρονικό σημείο αναφοράς η ΕΥΔ 
Προγράμματος ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄ θα ενημερώσει για το νέο χρονικό σημείο με βάση το οποίο 
θα γίνει η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του Ε.Π. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 

- Συνάφεια. 
- Αποδοτικότητα. 
- Αποτελεσματικότητα. 

 
Η μελέτη αξιολόγησης θα πρέπει να απαντά στα παρακάτω αξιολογικά ερωτήματα: 

1. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του ΕΠ σε σχέση με τους στόχους που 
έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων; 

2. Πώς αποτιμάται η επίτευξη των δεικτών του πλαισίου επίδοσης;  
3. Οι δράσεις που υλοποιηθήκαν ήταν αποδοτικές σε σχέση με το κόστος;  
4. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι κατάλληλος για την υλοποίηση του ΕΠ; 
5. Σε ποιο βαθμό παρέμεινε επίκαιρη η λογική της παρέμβασης και η καταλληλόλητα 

των δεικτών; 
6. Εκτιμάται ότι υπάρχει αναγκαιότητα αναθεώρησης και αν ναι για ποιο λόγο και ποια 

είναι η σχετική πρόταση; 
7. Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροών και αποτελέσματος; 
8. Ποια η συνεισφορά του ΕΠ στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020; 
9. Ποια η συμβολή των δράσεων της Τεχνικής Βοήθειας στη βέλτιστη και απρόσκοπτη 

εφαρμογή του ΕΠ; 
 
Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί χρησιμοποιώντας: 

 Βιβλιογραφική έρευνα. 

 Ανάλυση στοιχείων δεικτών εκροών και αποτελέσματος συστήματος παρακολούθη-
σης. 

 Στατιστική ανάλυση. 

 Συνδυασμό των παραπάνω με πρωτογενή στοιχεία εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο 
 
Τα δεδομένα που αναμένεται να αξιοποιηθούν είναι:  

 Δείκτες εκροών και αποτελέσματος ΕΠ. 

 Στατιστικά δεδομένα. 

 Δείκτες στρατηγικής Ευρώπη 2020. 

 Μακροοικονομικά στοιχεία περιοχής. 

 Στοιχεία υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
 

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον 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: 
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3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακό-
λουθους 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 διαφ-
θοράς 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 από-
φασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέ-
μηση 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 οικο-
νομικών 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 τρομοκρα-
τίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρη-
σιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παρά-
νομες 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 προστα-
σία 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 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου α-
φορά 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.  
 
3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό-
ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικη-
τική 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 α-
ποδείξει 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 υπο-
χρεώσεις 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, συ-
μπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υ-
παγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
3.3. Ο αποκλεισμός δεν εφαρμόζεται: 
 
- αν ο οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει τις υποχρεώ-
σεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που όφειλε, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 
- 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, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
3.4. Επίσης αποκλείονται προσφέροντες εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά 
την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 
 
3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας 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 
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3.6. Ο προσφέρων, 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 πα-
ρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
3.7. Επίσης αποκλείονται προσφέροντες εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικα-
σία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστεί-
λει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατά-
σταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν προσφέρων ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδει-
κνύει 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, 

 
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 
τέσσερα (4) εξειδικευμένα στελέχη για την πλήρη, ποιοτική και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.  

Ειδικότερα: 
(α) Επιστημονικός Υπεύθυνος/Συντονιστής με τα κάτωθι βασικά προσόντα: 

 Ειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη ή στα Οικονομικά, δεκαετή (10) εμπειρία 
σε σχεδιασμό και σε αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμά-
των και παρεμβάσεων. 

 Συντονισμό τουλάχιστον δύο (2) έργων στα παραπάνω αντικείμενα. 
 
(β) Στέλεχος Α με προσόντα, πανεπιστημιακή εκπαίδευση και πενταετή (5) εμπειρία σε ζη-
τήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.  
 
(γ) Στέλεχος Β με προσόντα, ειδίκευση στην Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνικές Επιστήμες 
και τριετή (3) εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού και αξιολόγησης δράσεων κοινωνικής πο-
λιτικής. 
 
(δ) Στέλεχος Γ με προσόντα, ειδίκευση στα Οικονομικά και τριετή (3) εμπειρία σε ζητή-
ματα διαχείρισης/αξιολόγησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να συμπεριλάβει και άλλα πρόσωπα στην Ομάδα Έργου (μό-
νιμο προσωπικό του ή εξωτερικούς συνεργάτες) είτε ως ερευνητές, είτε ως διοικητικό προσω-
πικό (διοικητική υποστήριξη, διενέργεια συνεντεύξεων κ.λπ.). 

 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η Ομάδα Έργου θα συνεργάζεται με την ΕΥΔ, η οποία 
με τη σειρά της θα παρέχει στον Ανάδοχο το σχετικό υλικό και όλα τα στοιχεία, που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση.  
 
Αντικατάσταση των στελεχών της Ομάδας Έργου, που θα προταθούν στην προσφορά που 
θα υποβληθεί, επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 
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Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά που θα αναφέρονται στην 
προσφορά.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση 
αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 
   
Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα επιπλέον 
στελέχη (πέραν αυτών που αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται υπό την προϋ-
πόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά, 
που θα αναφέρονται στην προσφορά.  
 
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου, που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση 
του έργου της παρούσας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί, ότι συνδέονται με 
οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΥΔ και συνεπώς δεν γεννάται καμία υποχρέ-
ωση της ΕΥΔ απέναντι τους. 

5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

 
Αρμόδιο όργανο, που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή της, καθώς και των εκάστοτε 
παραδοτέων, θα είναι ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ενέργειας ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Δια-
χείρισης τα ακόλουθα παραδοτέα:  
 
1. Παραδοτέο 1ο:  

o Αξιολογικά Ερωτήματα 1-6.   
Τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

2. Παραδοτέο 2ο:  
o Τελική έκθεση Αξιολόγησης με το σύνολο των ερωτημάτων, η οποία περιλαμβά-

νει και την επιτελική σύνοψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων της Αξιο-
λόγησης στα ελληνικά και στα αγγλικά 

o Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης, το οποίο θα 
περιλαμβάνει: 
α) αναλυτικό προσδιορισμό και τυποποίηση των ομάδων χρηστών της Αξιολόγη-
σης, 
β) απλοποιημένη έκδοση της επιτελικής σύνοψης της Αξιολόγησης (μέχρι 10 σε-
λίδες) σε απλή γλώσσα στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

o Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας αναθεώρησης του ΕΠ, εφόσον απαιτηθεί. 

 
Τρεις μήνες μετά το 1ο παραδοτέο. 
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6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και καθο-
ρίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης του συμβατικού χρόνου χωρίς επι-
πρόσθετη επιβάρυνση του οικονομικού αντικειμένου. 
 
Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, είναι 
δυνατόν να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει αδυναμία 
τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου για λόγους, που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιό-
τητα. Το αίτημα απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, που αποφασίζει επ’ αυτού σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής. 
 
Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνει στην έδρα του Αναδόχου, στα γραφεία της 
ΕΥΔ αλλά και σε όποιον άλλον χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου. 

 
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Ο προϋπολογισμός της Ενέργειας ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) πλέον 
ΦΠΑ 24% και συνολικά σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00€). 
 
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της 
Ενέργειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του συμβατικού τιμήματος, έστω και εξ’ επι-
γενόμενης αιτίας και ενδεικτικά : 
 

 Η αμοιβή του προσωπικού, που διαθέτει ο Ανάδοχος 

 Κάθε δαπάνη, που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπε-
ριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της α-
σφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώ-
σεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής 
αυτών. 

 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών, που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 
 
Οι πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης πραγματοποιούνται με εντολή πληρωμής της Αναθέ-
τουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύμβασης, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
καλή εκτέλεση κάθε παραδοτέου. 
 
Το τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε 
δύο (2) δόσεις, 60% με την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου και 40% με την παραλαβή του 2ου 
Παραδοτέου. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 
Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους. 
 

8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της 
σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει σε 
ευρώ ποσοστό 4% της συνολικής τιμής κατακύρωσης της ενέργειας, μη συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά 
την οριστική παραλαβή της ενέργειας. 

 
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Καλείστε να μελετήσετε την ενέργεια και να υποβάλετε την προσφορά σας, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι τις 24-03-2023, ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 15:00. 
 
Την προσφορά σας πρέπει να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση του 
πρωτοκόλλου της ΕΥΔ Προγράμματος ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄: notioaigaio@mou.gr.   
 
H προσφορά σας θα συνοδεύεται από τα παρακάτω: 
1. Επιστολή προς την ΕΥΔ Προγράμματος ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄ψηφιακά υπογεγραμμένη,  
2. Υπεύθυνη Δήλωσή σας ότι: 

 Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των 
οποίων λάβατε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης ενέργειας. 

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 Πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείμενο της ενέργειας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση. 

3. Υπεύθυνη Δήλωσή σας για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
5. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. 
6. Έγγραφο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο οποίο θα αναγράφεται αριθμη-

τικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σας σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 
7. Πίνακας για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας των στελεχών 

της Ομάδας Έργου (επάρκεια) στον οποίο θα αναφέρονται η εμπειρία, οι ιδιότητες και 
οι σπουδές των στελεχών και θα συνοδεύεται από αναλυτικά βιογραφικά των προτεινό-
μενων στελεχών. 
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Ο Πίνακας της ομάδας έργου πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ 

ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΕΤΗ) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

      

 
10. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Όταν η Υπηρεσία ή η αρμόδια Επιτροπή της ενέργειας της Αναθέτουσας Αρχής, διαπιστώ-
νουν παραβάσεις των όρων του προηγούμενου άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
ενέργειας, η σύμβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παρα-
λαβή της ενέργειας, τα δικαιώματα, που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, 
καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους 
και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 
Απορρέει υποχρέωση του Αναδόχου να λαμβάνει υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις 
και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση ενδεχομένων μελλοντικών Οδηγιών της 
ΕΥΣΣΑΕ και της ΕΥΣΕΚΤ. 
 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για την ασφάλεια των πλη-
ροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  
 
Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 
 
 
Εσωτερική διανομή:  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
- Γρ. Περιφερειάρχη 
- Μονάδα Α’ 
 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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