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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για την Αξιολόγηση της πορείας της λειτουργίας των Κοινωνικών ∆οµών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 που συγχρηµατοδοτούνται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο» (CPV 79930000–2 Ειδικές Υπηρεσίες Μελετών)
Έχοντας υπόψη:
 Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
17ης ∆εκεµβρίου 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.
 Τον Κανονισµό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
∆εκεµβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συµβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C (2014) 10179/18.12.2014 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «Νοτίου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Την Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποίηση του Σχεδίου Αξιολόγησης.
 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», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
 Την µε αρ. πρωτ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β’/24-4-2015) ΥΑ αναδιάρθρωσης
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αρ. 41540/Γ’ ΚΠΣ/275/8-12-2000 (ΦΕΚ
1501/Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Την µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας», διαδικασίες δηµιουργίας και
διατήρησης καταλόγων Προµηθευτών για την ανάθεση και την υλοποίηση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Την µε Α.Π. 679/6-3-2020 τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης «Παροχή υπηρεσιών
Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000300 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Την µε Α.Π. 1281/17-6-2016 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας EEO Group Α.Ε. Συµβούλων
στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες - προµήθειες της ΕΥ∆.
Το από 11-6-2020 ηλεκτρονικό µήνυµα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουργείου Οικονοµίας &
Ανάπτυξης και ειδικότερα του συνηµµένου «Οδηγού Αξιολόγησης Κοινωνικών ∆οµών που
χρηµατοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020».

Σας προσκαλούµε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή οικονοµικής προσφοράς, ενόψει
ανάθεσης της ενέργειας του θέµατος.
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 12η/8/2020 ηµέρα Τετάρτη (έως τις
15:00) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και υποβάλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο email της Υπηρεσίας µας: notioaigaio@mou.gr
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 απαιτήσεις του έργου.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προϋπολογισµός:
25.000,00 € προ ΦΠΑ (31.000,00 € µε ΦΠΑ 24%)
Παροχή Υπηρεσιών
Αντικείµενο:
∆ιάρκεια Εκτέλεσης Έργου: Πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης
Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Γραφεία Αναδόχου, έδρα αναθέτουσας Αρχής, αλλά και όποιος άλλος
χώρος απαιτηθεί
Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
Αναθέτουσα Αρχή:
που εδρεύει στη Σύρο, επί της οδού Σ. Καράγιωργα 22, Ερµούπολη
Τ.Κ. 84100,
ιστοσελίδα: www.pepna.gr fax: 2281360860
Αρµόδιοι για παροχή πληροφοριών:
• Αγ. Αδαµοπούλου, Τηλ.: 2281360824
e-mail: aadamopoulou@mou.gr
• Μ. Μαγκανάρης, Τηλ.: 2281360828
e-mail: mmagkanaris@mou.gr
Τόπος Υποβολής Προσφοράς: Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο).
Καταληκτική Ηµεροµηνία & 12/8/2020 και ώρα 15:00’ (µετά την παρέλευση τους δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς)
ώρα Υποβολής Προσφοράς:
Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών
Είδος Σύµβασης:
ΣΑΕ που βαρύνει η δαπάνη: 2015ΕΠ06710007
Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
Χρηµατοδότηση:

1.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στόχος της Αξιολόγησης των ∆ράσεων του ΕΚΤ, που αφορούν στην λειτουργία των Κοινωνικών ∆οµών, οι οποίες σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9 (Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και των ∆ιακρίσεων) είναι να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συ2

νεισφορά της, τόσο στην βελτίωση του τρόπου υλοποίησης των ∆ράσεων αυτών κατά την τρέχουσα
Προγραµµατική Περίοδο, όσο και στο σχεδιασµό ανάλογων Παρεµβάσεων για την επόµενη Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027.
Επισηµαίνεται ότι, αντίστοιχες Αξιολογήσεις περιλαµβάνονται στα Σχέδια Αξιολόγησης κάθε ΠΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα διεξαχθούν βάσει ενός κοινού Ολοκληρωµένου, Συνεκτικού και Αποτελεσµατικού Μεθοδολογικού Πλαισίου, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους, τόσο για την εξαγωγή συνεκτικών και συγκρίσιµων συµπερασµάτων ανά Κατηγορία Κοινωνικών ∆οµών, όσο και για την
λήψη αποφάσεων, σε σχέση µε τον σχεδιασµό των Παρεµβάσεων της νέας Προγραµµατικής Περιόδου.
Ως ειδικότεροι στόχοι της Αξιολόγησης των Κοινωνικών ∆οµών που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο
των ΠΕΠ 2014-2020 τίθενται οι εξής:
• να αναγνωρίσει πόσο αποδοτικές ή µη είναι οι παρεµβάσεις ως προς τον τρόπο χρήσης των πόρων,
• να αναλύσει αν επιτεύχθηκαν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, καθώς και να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους αυτά επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν,
• να εκτιµήσει κατά πόσο έχουν προστιθέµενη αξία οι αξιολογούµενες παρεµβάσεις,
• να εντοπίσει τα σηµεία του προγραµµατισµού, που ενδεχοµένως χρειάζονται αναπροσανατολισµό προκειµένου να επιτευχθεί η επίτευξη των στόχων,
• να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη βελτίωση, ή αναθεώρηση των παρεµβάσεων µέχρι τη λήξη της τρέχουσας ΠΠ,
• να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές παρεµβάσεις,
• να καθοδηγήσει το σχεδιασµό παρεµβάσεων, ανάλογων µε τις αξιολογούµενες, στην ΠΠ 20212027.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει κληθεί σε
περιφερειακό επίπεδο να διενεργήσει την σχετική Αξιολόγηση της πορείας λειτουργίας των Κοινωνικών ∆οµών.
Για τη διενέργεια της συγκεκριµένης αξιολόγησης θα αξιοποιηθεί το Ενιαίο Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Αξιολόγησης των Κοινωνικών ∆οµών που χρηµατοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020, όπως αυτό εκπονήθηκε µέσω ανάθεσης από την ΕΥΣΕΚΤ.
Στα παραρτήµατα της παρούσας πρόσκλησης παρέχεται το απαραίτητο υλικό για την εφαρµογή της
µεθοδολογίας που εκπονήθηκε. Τα παραρτήµατα αποτελούν προσαρµογή του Ενιαίου Μεθοδολογικού
Πλαισίου µε τρόπο που να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν το Νότιο Αιγαίο.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού αποτελεί η Αξιολόγηση των Κοινωνικών ∆οµών που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.
Ως «Κοινωνικές ∆οµές» στο πλαίσιο του παρόντος εξετάζονται οι παρακάτω Κατηγορίες ∆οµών :
• Κέντρα Κοινότητας: Κεντρικές ∆οµές, Παραρτήµατα Ροµά,
• ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών (∆ΒΑ): Κοινωνικά Φαρµακεία, Συσσίτια
• Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ)
• Κέντρα ∆ιηµέρευσης και Ηµερήσιας Φροντίδας για Άτοµα µε Αναπηρία (Κ∆ΗΦ).
Το έργο του Συµβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ), σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, συνίσταται στη
διεξοδική ανάλυση, στο πλαίσιο των υποβαλλόµενων εκθέσεων αξιολόγησης, των ερωτηµάτων που
τίθενται παρακάτω.
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, σύµφωνα µε τα ενδεικτικά περιεχόµενα των Παραδοτέων.
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Κριτήρια Αξιολόγησης και Αξιολογικά Ερωτήµατα
Στον Πίνακα που ακολουθεί διατυπώνονται ανά Κριτήριο Αξιολόγησης τα «Αξιολογικά Ερωτήµατα» στα οποία η Αξιολόγηση θα πρέπει να απαντήσει για το σύνολο των εξεταζόµενων ∆οµών (παρεµβάσεων), καθώς και να τα αναλύσει, σύµφωνα µε την µεθοδολογική προσέγγιση του Οδηγού αξιολόγησης.
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. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
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 κριτηρίων αξιολόγησης, των αξιολογικών ερωτηµάτων καθώς και η µεθοδολογική τους προσέγγισης και στοιχεία για την αξιοποίηση των πηγών βρίσκονται στον Οδηγό Αξιολόγησης του Παραρτήµατος 1.
Τα εργαλεία που µπορούν να αξιοποιηθούν για τη συλλογή στοιχείων (ερωτηµατολόγια, οδηγοί
συνεντεύξεων) βρίσκονται στο Παράρτηµα 2. Τα εργαλεία ακολουθούν τη µεθοδολογία που
προτείνεται στο Παράρτηµα 1.
Ο ανάδοχος µπορεί να εξειδικεύσει τη µεθοδολογία και τα σχετικά εργαλεία προκειµένου να
προσαρµοστούν στις συγκεκριµένες συνθήκες και ανάγκες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
(πχ. διευρυµένη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας προκειµένου να καλύψουν και ανάγκες
κοινωνικού παντοπωλείου ή/και ανάγκες άλλων νησιών της ίδιας περιφερειακής ενότητας).
Ωστόσο, ο Οδηγός Αξιολόγησης θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειµένου να εξασφαλιστεί η εφαρµογή ενός ενιαίου µεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση των κοινωνικών δοµών στο
σύνολο της χώρας.

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στο 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 ακόλουθους
λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 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 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.
∆εν 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.
3.3. Ο αποκλεισµός δεν εφαρµόζεται:
- αν ο οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του
είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που όφειλε, συµπεριλαµβα5

νοµένων, 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 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
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 παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύµβασης.
3.7. Επίσης αποκλείονται προσφέροντες 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 προσφέρων 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,
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 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
• Συντονισµό τουλάχιστον δύο (2) έργων στα παραπάνω αντικείµενα
(β) Στέλεχος Α µε τα κάτωθι προσόντα:
• Ειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και τριετή (3) εµπειρία σε ζητήµατα σχεδιασµού και αξιολόγησης σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης.
(γ) Στέλεχος Β µε τα κάτωθι προσόντα:
•
Ειδίκευση στην Κοινωνική Πολιτική ή Κοινωνικές Επιστήµες και τριετή (3) εµπειρία σε
ζητήµατα σχεδιασµού και αξιολόγησης δράσεων κοινωνικής πολιτικής.
(δ) Στέλεχος Γ µε τα κάτωθι προσόντα:
•
Ειδίκευση στα Οικονοµικά και τριετή (3) εµπειρία σε ζητήµατα διαχείρισης/αξιολόγησης
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να συµπεριλάβει και άλλα πρόσωπα στην Οµάδα Έργου (µόνιµο προσωπικό του ή εξωτερικούς συνεργάτες) είτε ως ερευνητές, είτε ως διοικητικό προσωπικό (διοικητική
υποστήριξη, διενέργεια συνεντεύξεων κ.λπ.).
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η Οµάδα Έργου θα συνεργάζεται µε την ΕΥ∆, 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 Αναθέτουσας
Αρχής και µε άτοµα ανάλογων προσόντων µε αυτά που θα αναφέρονται στην προσφορά.
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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 προϋπόθεση 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 ΕΥ∆ και συνεπώς δεν γεννάται καµία υποχρέωση της ΕΥ∆ απέναντι τους.

5. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ενέργειας θα υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα ακόλουθα παραδοτέα:
Παραδοτέο 1ο: Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Α υποβάλλεται εντός ενός (1) µηνός από την υπογραφή της Σύµβασης και θα περιλαµβάνει την εξειδίκευση της µεθοδολογικής προσέγγισης που θα ακολουθήσει ο Σύµβουλος Αξιολόγησης (ΣΑ) σε όλα τα επιµέρους αξιολογικά ερωτήµατα, µε βάση την µεθοδολογική προσέγγιση
της παρούσας.
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 µέγεθος δείγµατος, µε βάση την µεθοδολογία του παραρτήµατος 1
Οριστικοποίηση / εξειδίκευση του τρόπου υλοποίησης της έρευνας (τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ηλεκτρονική συµπλήρωση ερωτηµατολογίων, κ.α)
Χρονοπρογραµµατισµός της υλοποίησης των απαιτούµενων Ερευνών.

Παραδοτέο 2ο: Ενδιάµεση Έκθεση Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Β θα υποβληθεί εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης και θα
περιλαµβάνει ανάλυση των αξιολογικών ερωτηµάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης, όπως παρατίθενται
στην Ενότητα 4 του παρόντος, 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
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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1.

Πλαίσιο και στόχοι του έργου

1.2

∆ιάρθρωση 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 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 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 ∆οµής.

4.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
4.1

Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του οικονοµικού αντικειµένου των παρεµβάσεων.

5.

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 3ο: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
Το Παραδοτέο Γ θα υποβληθεί εντός πέντε (5) µηνών από την υπογραφή της Σύµβασης και θα
περιλαµβάνει ανάλυση του συνόλου των αξιολογικών ερωτηµάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης, 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 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.
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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 ∆ιάρθρωση 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 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 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 ∆οµής.
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 ∆οµής.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
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 ∆οµής.
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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 ∆οµών.
6.3 Συνολική αποτίµηση της προστιθέµενης αξίας των αξιολογούµενων παρεµβάσεων στην υφιστάµενη εθνική κοινωνική πολιτική.
6.2 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσµάτων / συµπερασµάτων ανά Κατηγορία ∆οµής.
7. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Αναλυτικοί Πίνακες στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των παρεµβάσεων –
Βασικές επεξεργασίες.

Αρµόδιο όργανο, που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή της, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, η οποία θα αποτελείται από στελέχη της
ΕΥ∆. Σηµειώνεται, ότι στην Επιτροπή αυτή δύναται να συµµετέχει τουλάχιστον ένα στέλεχος
από την ΕΥΣΕΚΤ.
6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Η διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και καθορίζεται σε
πέντε (5) µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης του συµβατικού χρόνου (για λόγους απολύτως τεκµηριωµένους, που αφορούν στον Ανάδοχο ή στην ΕΥ∆, ή σε θέµατα που προκύπτουν από αλλαγές του
θεσµικού πλαισίου) και το αργότερο µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του 2020, χωρίς επιπρόσθετη 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 υπαιτιότητα. 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, στα γραφεία της ΕΥ∆, αλλά και σε
όποιον άλλον χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.
7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισµός της Ενέργειας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00€) πλέον ΦΠΑ
και συνολικά σε τριάντα µια χιλιάδες ευρώ (31.000,00€).
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση της Ενέργειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του συµβατικού τιµήµατος, έστω και εξ’ επιγενόµενης αιτίας
και ενδεικτικά :
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Η αµοιβή του προσωπικού, που διαθέτει ο Ανάδοχος
Κάθε δαπάνη, που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι
όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών.

∆εν 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 Αναθέτουσας
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 τρεις (3)
δόσεις, 10% µε την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου, 60% µε την παραλαβή του 2ου Παραδοτέου και
30% µε την παραλαβή του 3ου Παραδοτέου.
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 5% της
συνολικής τιµής κατακύρωσης της ενέργειας, µη συµπεριλαµβανοµένου 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 παρούσα και να υποβάλετε την προσφορά σας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο µέχρι τις 12-8-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
Την προσφορά σας πρέπει να υποβάλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του πρωτοκόλλου της ΕΥ∆
ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου notioaigaio@mou.gr σε zip file µε κωδικό.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από επιστολή/αίτηση συµµετοχής, προς την
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε ψηφιακή υπογραφή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα
στοιχεία της Εταιρείας σας και της σχετικής πρόσκλησης, ως εξής:
H επωνυµία του νοµικού προσώπου
Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου
ΠΡΟΣ:
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
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«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για την Αξιολόγηση της πορείας της λειτουργίας
των Κοινωνικών ∆οµών του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο».
Ηµεροµηνία

προσφοράς:

(ηµεροµηνία)

«Να ΜΗΝ ανοιχθεί από το πρωτόκολλο».

Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται δύο διακριτοί φάκελοι, ως εξής:
1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα περιεχόµενα του οποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω.
2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει την οικονοµική προσφορά του
συµµετέχοντα. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται κατωτέρω.
Η υποβαλλόµενη προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα από την εποµένη της υποβολής
της και για διάστηµα πέντε (5) µηνών.
1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Στον φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», υποβάλλονται τα κάτωθι:
Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη του Προσφέροντα Αναδόχου ότι:
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων ο
Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης ενέργειας.
• Τα στοιχεία, που αναφέρονται στην προσφορά, είναι αληθή και ακριβή.
• Πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση
• Ως Ανάδοχος ο προσφέρων, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το αντικείµενο της ενέργειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση και
Β) Υπεύθυνη ∆ήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη (Τ.Ε.Υ.∆. του άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016
ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2016 /ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016)
του Προσφέροντα Αναδόχου ότι:
• ∆εν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• ∆εν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
• ∆εν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την
επαγγελµατική διαγωγή του.
• ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε
µέσο από τις αναθέτουσες αρχές.
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Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε
τη ελληνική νοµοθεσία.
Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
∆εν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών
που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου.
Για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες
πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για
αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

Γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
∆) Οµάδα έργου.
Υποβάλλεται 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 προτεινόµενων στελεχών.
Ο Πίνακας της οµάδας έργου πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο υπόδειγµα:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΤΥΧΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΕΤΗ)
ΣΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται, εκτός των άλλων, συµπληρωµένος ο
πίνακας της οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά σας συνολικά και όπου θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη,
που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, δαπάνες µηχανηµάτων, υλικών κλπ). Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των προβλεπόµενων επιβαρύνσεων και δαπανών
του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της ενέργειας. Οι τιµές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης.
Ο Ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις απαιτήσεις της ενέργειας και τα οικονοµικά µεγέθη,
που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους.
10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από την Υπηρεσία, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:
- Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»,
- Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά».
11. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όταν η Υπηρεσία ή η αρµόδια Επιτροπή της ενέργειας της Αναθέτουσας Αρχής, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του προηγούµενου άρθρου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας, η σύµ13

βαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή 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 ΕΥΣΣΑ και της
ΕΥΣΕΚΤ.

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας για την ασφάλεια των πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

Τα στελέχη της ΕΥ∆ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.

Εσωτερική διανοµή:
- Γρ. Περιφερειάρχη
- Μονάδα Α’

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
Συνηµµένα:
•
Παράρτηµα I. Οδηγός Αξιολόγησης κοινωνικών δοµών που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠ
ΝΑ 2014-2020
•
Παράρτηµα II. Ερωτηµατολόγια & Οδηγοί Εστιασµένης Συζήτησης / Συνεντεύξεων.
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