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Ερµούπολη, 20-7-2020
Α.Π.: 2167
Προς:
REMACO AE
Πρόεδρο ∆.Σ. & ∆/νουσα Σύµβουλο
κα Αγγ. Καρέτσου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για την 2η Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» (CPV 79930000–2 Ειδικές
Υπηρεσίες Μελετών)
Έχοντας υπόψη:
1. 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 ισχύει.
2. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
3. Τη µε Α.Π. 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.
4. Τη µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας», όπως έχει τροποποιηθεί 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. 580/28-2-2020 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. 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».
8. Τη µε Α.Π. 1180/30-3-2016 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας REMACO AE στον κατάλογο
παρεχόντων υπηρεσίες - προµήθειες της ΕΥ∆, µε την οποία προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης µε επάρκεια του υπό ανάθεση φυσικού αντικειµένου.
9. Το µε Α.Π. 56390/3-6-2020 έγγραφο µε θέµα “Οδηγίες για την Αναθεώρηση των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έτος 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 28-7-2020 (έως τις 15:00) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και υποβάλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο υπηρεσιακό e-mail:
notioaigaio@mou.gr
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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:
35.000,00 € προ ΦΠΑ (43.400,00 € µε ΦΠΑ 24%)
Παροχή Υπηρεσιών
Αντικείµενο:
∆ιάρκεια Εκτέλεσης Έργου: Έξι (6) 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:
• Ευ. Αραγιάννης, Τηλ.: 2281360823
e-mail: evagarag@mou.gr
• Αλ. Θεοχάρης Τηλ.: 2281360839
e-mail: atheoxaris@mou.gr
Καταληκτική Ηµεροµηνία & 28-7-2020 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: 2015ΕΠ06710006 & 2015ΕΠ06710007
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Χρηµατοδότηση:
Ταµείο και πόροι του Ελληνικού ∆ηµοσίου
Η Αξιολόγηση είναι το κατεξοχήν στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης, διόρθωσης και επαναπρογραµµατισµού µιας παρέµβασης, ενώ η αναθεώρηση των Προγραµµάτων µπορεί να θεωρηθεί δεόντως αιτιολογηµένη, εφόσον υποστηριχτεί έγκυρα και έγκαιρα από µία διαδικασία αξιολόγησης. Όταν χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά, προωθεί την κουλτούρα της οργανωσιακής 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 διατύπωση των πορισµάτων και των συστάσεων,
καθώς και στα πιθανά διδάγµατα που µπορεί να αντληθούν.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει κληθεί να
διενεργήσει άµεσα Αξιολόγηση της πορείας εφαρµογής του Προγράµµατος αρµοδιότητάς της, προκειµένου να διαπιστωθεί ο βαθµός αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας των υλοποιούµενων
δράσεων, ο βαθµός επίτευξης των αρχικών στόχων, καθώς και η επικαιρότητα της λογικής της παρέµβασης, ενόψει αναθεώρησης του Προγράµµατος.
1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η 2η Αξιολόγηση της εφαρµογής του ΕΠ έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούµενων δράσεων, τον βαθµό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος.
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα του ΕΠ, στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης µε ορίζοντα το 2023 και στην επικαιρότητα της λογικής
της παρέµβασης. Τα πορίσµατα της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν άµεσα στην πρόταση αναθεώρησης του Προγράµµατος για το 2020.
Σηµειώνεται, ότι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 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 αποτελέσµατος, που χρησιµοποιούνται
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν καταστεί εφικτό, η ΕΥ∆ θα µεριµνήσει για τον προσδιορισµό των προαναφεροµένων 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.europa.eu/).
Ενότητες και ερωτήµατα Αξιολόγησης
Με βάση τον σκοπό και το αντικείµενο της Αξιολόγησης που περιγράφησαν ανωτέρω, τα ερωτήµατα
τα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ο αξιολογητής είναι τα ακόλουθα:
Α. Αποτελεσµατικότητα του ΕΠ
1. Ποια είναι η αποτίµηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ σε όρους αποτελεσµατικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα µε χρονικό σηµείο αναφοράς τις 30-6-2020;
Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών µεθόδων Αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας και διατυπώνονται εκτιµήσεις µε βάση τα στοιχεία υλοποίησης του ΕΠ όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως
την οριζόµενη ανωτέρω ηµεροµηνία.
Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί το χρονικό σηµείο αναφοράς, η ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα ενηµερώσει για το νέο χρονικό σηµείο µε βάση το οποίο θα γίνει η αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του Ε.Π.
2. Σε ποιό βαθµό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του
ΕΠ; Πού εντοπίζονται σηµαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;
Η ανάλυση θα επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ και τους πρόσθετους
δείκτες εκροής ΕΤΠΑ που έχουν χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από την
ΕΥ∆. Η ανάλυση αυτή δεν περιλαµβάνει τα Βασικά Στάδια Εφαρµογής και τους οικονοµικούς δείκτες που περιλαµβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων.
3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή µη επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;
4. Σε ποιο βαθµό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και
δεικτών άµεσου αποτελέσµατος ΕΚΤ του ΕΠ; Πού εντοπίζονται σηµαντικές καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του ΕΠ; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;
Η ανάλυση επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς και τους πρόσθετους δείκτες εκροής και εφόσον
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία και τους δείκτες άµεσων αποτελεσµάτων που έχουν χρησιµοποιηθεί
στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από την ΕΥ∆. Η ανάλυση αυτή δεν περιλαµβάνει τα Βασικά
Στάδια Εφαρµογής και τους οικονοµικούς δείκτες.
5. Για τις δράσεις του ΕΠ που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΚΤ, ο Σύµβουλος Αξιολόγησης εκτός
από την ανάλυση των στοχοθετηµένων δεικτών εκροών και άµεσων αποτελεσµάτων, µε βάση την
οποία θα αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς
Στόχους, θα πρέπει να αναλύσει και τα δεδοµένα τιµών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών
και άµεσων αποτελεσµάτων συµµετεχόντων (δείκτες CO01 – CO19 και CR01 – CR05) µε χρονικό
σηµείο αναφοράς τις 30-6-2020. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να παρουσιαστεί το προφίλ των
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συµµετεχόντων (φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, µορφωτικό επίπεδο, είδος νοικοκυριού, µειονεκτούσες οµάδες), τα άµεσα αποτελέσµατα µετά τη λήξη συµµετοχής τους στις πράξεις, καθώς και
να εντοπιστούν/επισηµανθούν περιπτώσεις για οποίες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατά τον σχεδιασµό των επόµενων παρεµβάσεων ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιµές σε δείκτες που ενδεχοµένως
παρουσίασαν µη ικανοποιητικές τιµές επίτευξης.
6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ανωτέρω ερωτηµάτων (1 και 4) προβλέπεται επίτευξη ή µη επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο
δεικτών άµεσων αποτελεσµάτων ΕΚΤ για το 2023;
7. Ποια τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσµατικότητας;
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του ΕΠ
8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά
Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στους στόχους του 2023 (∆είκτες εκροής και οικονοµικοί δείκτες); Εντοπίζονται καθυστερήσεις και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές; Οι
υποθέσεις εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαµόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων
κατά τον σχεδιασµό παραµένουν επίκαιρες; Αν όχι, πού διαπιστώνονται αλλαγές και πού οφείλονται
οι αλλαγές αυτές;
Γίνεται αναλυτική περιγραφή των παραγόντων, που δηµιουργούν καθυστερήσεις, τεκµηριώνοντας
αν οφείλονται σε µεταβολή του οικονοµικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, µεταβολές που σχετίζονται µε την υλοποίηση και τη διαχείριση των ΕΠ κ.λπ.
- Προσδιορίζονται αναλυτικά πιθανές αλλαγές στις υποθέσεις εργασίας, που έγιναν κατά τη διαµόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων στην κατάρτιση του ΕΠ και τεκµηριώνονται τα αίτια, που τις προκάλεσαν.
9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της Αποτελεσµατικότητας, προβλέπεται επίτευξη ή µη επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το
2023;
- Η ανάλυση θα πρέπει να γίνει ανά δείκτη και να περιλαµβάνει εκτίµηση αν ο δείκτης αυτός θα επιτευχθεί στο 100%, σε ποσοστό > του 85%, σε ποσοστό > του 75% ή όχι. Η εκτίµηση της επίτευξης
των στόχων πρέπει να γίνει στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας.
- Η ανωτέρω εκτίµηση θα πρέπει να στηριχθεί στην πορεία υλοποίησης της πράξεων, που συµβάλλουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα για την υλοποίηση των
πράξεων, που παρέχουν την απαιτούµενη πληροφορία (π.χ. δελτία διοικητικής επαλήθευσης δεικτών
πράξης, δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών πράξης, Τ∆Π/Τ∆Υ, αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων κλπ).
10. Ποια τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;
Γ. Αποδοτικότητα του ΕΠ
11. Αποτίµηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι µε χρονικό σηµείο αναφοράς την
30η-06-2020;
Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών µεθόδων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και διατυπώνονται
εκτιµήσεις για το ΕΠ µε βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως την οριζόµενη ανωτέρω ηµεροµηνία, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ.
12. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεµβάσεων του ΕΠ; Εντοπίζονται προβλήµατα υπερβάσεων προϋπολογισµού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του µοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεµβάσεων σε σχέση µε τα προβλεπόµενα κόστη κατά τον σχεδιασµό
του Προγράµµατος;
- Εντοπίζονται προβλήµατα και γίνεται ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν.
Με βάση την εξειδίκευση του ΕΠ, εξετάζονται οι κωδικοί παρέµβασης και τα ποσά, που συνδέονται
µε αυτούς σε σχέση µε τα αντίστοιχα προγραµµατικά ποσά.
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- Αν εντοπίζονται προβλήµατα και ειδικότερα προβλήµατα υπερβάσεων προϋπολογισµού και µοναδιαίου κόστους, θα πρέπει να αναλυθεί αν και πώς επηρεάζουν τη στοχοθεσία των δεικτών του
Πλαισίου Επιδόσεων σε συνάρτηση µε τα αναφερόµενα στην ερώτηση 8.
13. Ποια τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;
∆. Επικαιρότητα της λογικής της παρέµβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΕΠ
14. Σε ποιο βαθµό η λογική της παρέµβασης και οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ παραµένουν επίκαιροι;
Επηρεάζουν τη λογική παρέµβασης του ΕΠ ενδεχόµενες αλλαγές στην κατανοµή των υφιστάµενων
πόρων µεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του ΕΠ; Έχουν διαµορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέµβασης του Προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο µακροοικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο
βαθµό παραµένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του ΕΠ και η σύνδεσή τους µε τους δείκτες εκροής
και αποτελέσµατος; Υπάρχει η ανάγκη τροποποίησης των ειδικών στόχων ή/ και των δεικτών αποτελέσµατος ή εκροής;
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις στους δείκτες θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις, που θα εξασφαλίζουν την στατιστική επικύρωσή τους σύµφωνα µε τα ∆ελτία Ταυτότητας
∆είκτη.
15. Πως εκτιµάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσµατος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα σχετικά ∆ελτία Ταυτότητας ∆είκτη του ΕΠ; Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή µη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσµατος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ για
το 2023;
Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης όλων των δεικτών αποτελέσµατος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ και τεκµηριώνονται οι λόγοι επίτευξής τους ή µη, λαµβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο µακροοικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
Για το ΕΚΤ το ερώτηµα αφορά κυρίως όλους τους ειδικούς δείκτες µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων (είτε φορέων/συστηµικών παρεµβάσεων, είτε ωφελουµένων ατόµων, που δεν είναι συµµετέχοντες κατά την έννοια του Παραρτήµατος Ι του Καν. ΕΚΤ), και µπορεί να απαντηθεί µε βάση τα αναφερόµενα στα ∆Τ∆ και τα διαθέσιµα στοιχεία έως 30-6-2020.
16. Συµβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσµατος στη λογική παρέµβασης του Προγράµµατος;
- Εξετάζονται όλοι οι επιχειρησιακοί δείκτες εκροής και αποτελέσµατος των ενταγµένων πράξεων
και διατυπώνονται τεκµηριωµένες προτάσεις για την καταλληλότητά τους και την ανάγκη ή µη αντικατάστασής τους µε νέους δείκτες.
- Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη κρίνεται µε βάση το κατά πόσο αυτός συνεισφέρει στα αναµενόµενα αποτελέσµατα, που περιγράφονται στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Προγράµµατος µε
βάση τη λογική της παρέµβασης.
- Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη αποτελέσµατος ΕΚΤ κρίνεται µε βάση το αν συνδέεται/αποτυπώνει µε σαφήνεια και συνέπεια ως προς τη λογική της παρέµβασης, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, που περιγράφονται στους ειδικούς στόχους του ΕΠ και µε το αν συνδέεται µε τον κατάλληλο δείκτη εκροής 4.
- Εξετάζεται και τεκµηριώνεται η ανάγκη εισαγωγής στο ΕΠ εκείνων των δεικτών εκροής και αποτελέσµατος που έχουν ενσωµατωθεί σε δηµοσιευµένες προσκλήσεις ως πρόσθετοι δείκτες (κοινοί
και ειδικοί) και οι οποίοι συµβάλλουν καθοριστικά στη λογική παρέµβασης συνεκτιµώντας τη χρηµατοδοτική βαρύτητα των σχετικών πράξεων σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του Άξονα Προτεραιότητας.
- Κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των κοινών δεικτών. Σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ειδικό δείκτη που προτείνεται, θα πρέπει να δίνεται σαφής ορισµός, µονάδα
µέτρησης και πηγή προέλευσης των πρωτογενών στοιχείων και εκτίµηση της τιµής βάσης (µόνο για
τους δείκτες αποτελέσµατος) και της τιµής στόχου µε ανάλυση της µεθοδολογίας προσδιορισµού της
τιµής.
- Για τους κοινούς δείκτες εκροής του ΕΤΠΑ θα πρέπει να αποτυπωθεί, αν έχουν ενσωµατωθεί σε
κάθε ενταγµένη πράξη όλοι οι δείκτες, που πρέπει να χρησιµοποιούνται συνδυαστικά, όπως προσδιορίζεται στην περιγραφή των σχετικών δεικτών του Οδηγού της Ε.Ε. για την Παρακολούθηση και
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την Αξιολόγηση των ΕΠ 2014-2020. Για παράδειγµα στους ορισµούς των κοινών δεικτών εκροής
ΕΤΠΑ και συγκεκριµένα στον δείκτη CO01 αναφέρεται ότι «ο ∆είκτης CO01 θα πρέπει να χρησιµοποιείται από κοινού µε τους ∆είκτες CO28 και CO29 για καινοτοµία στις επιχειρήσεις». Αντίστοιχες
αναφορές υπάρχουν και σε άλλους κοινούς δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ, ενώ ανάλογες περιπτώσεις αναφέρονται και στο Κεφάλαιο 2 του 3ου µέρους των οδηγιών για την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήµατος
∆εικτών 2014-2020.
- Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ορισµοί των κοινών δεικτών, που έχουν ενσωµατωθεί στην τελευταία έκδοση του Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών 2014-2020 (έκδοση Μάιος 2017),
καθώς και τα αναφερόµενα στις Οδηγίες για την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήµατος Παρακολούθησης ∆εικτών 2014-2020, που προετοιµάστηκαν από την Εθνική Αρχή Συντονισµού.
- Η ανάλυση θα βασιστεί στα ∆ελτία Ταυτότητας ∆είκτη, όπως έχουν οριστικοποιηθεί και αναρτηθεί
στο ΟΠΣ. Τα ∆ελτία Ταυτότητας των κοινών δεικτών οριστικοποιούνται από τις ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ
και τα ∆ελτία Ταυτότητας των ειδικών δεικτών από την αρµόδια ∆Α.
17. Ποια τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της
παρέµβασης;
Ε. Αναθεώρηση του ΕΠ
Στο πλαίσιο πρότασης αναθεώρησης του Προγράµµατος , απαιτείται να ληφθούν υπόψη πέρα από
τα νέα δεδοµένα των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών, τις αλλαγές σε στρατηγικές ή κατευθύνσεις
που προέκυψαν κατά την εφαρµογή του ΕΠ και σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση
των υλοποιούµενων και των προγραµµατιζόµενων έργων και να τροποποιηθούν τα στοιχεία εκείνα
που είναι απαραίτητα για την αποτελεσµατική ολοκλήρωση του ΕΠ ως το 2023.
18. Με βάση τα συµπεράσµατα των προηγούµενων ενοτήτων τεκµηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης
του ΕΠ, µε στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα;
Γίνεται τεκµηρίωση της ανάγκης αλλαγής ή διόρθωσης των ειδικών στόχων ή/και δεικτών προκειµένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα, λαµβάνοντας υπόψη τους Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όπως τροποποιήθηκαν από τους Κανονισµούς (ΕΕ) 2020/4603 και 2020/5584, στις 30/3/2020 και 23/4/2020. αντίστοιχα
Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης οι αλλαγές στους δείκτες των Ε.Π. δύναται να σχετίζονται µε:
- Την ανακατανοµή πόρων µεταξύ των αξόνων προτεραιότητας του Προγράµµατος που µπορεί να
οδηγήσει εφόσον απαιτείται σε διαφοροποίηση των τιµών στόχου των δεικτών εκροών, σε εισαγωγή
νέων δεικτών εκροών ή και σε απαλοιφή συγκεκριµένων δεικτών εκροών και σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στους δείκτες αποτελεσµάτων µε τους οποίους συνδέονται.
- Τη διαφοροποίηση των δράσεων σε επίπεδο επενδυτικής προτεραιότητας που µπορεί να οδηγήσει
σε αλλαγή των δεικτών εκροών ή και αποτελέσµατος εάν επηρεάζεται η λογική της παρέµβασης ή σε
εισαγωγή νέων δεικτών εκροών ή και σε απαλοιφή κάποιων δεικτών.
- Την προσθήκη ή απαλοιφή επενδυτικών προτεραιοτήτων που µπορεί να οδηγήσει σε εισαγωγή ή
απαλοιφή αντίστοιχα δεικτών εκροών και αποτελέσµατος.
- Την επανεξέταση των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης, καθώς η απαίτηση της επίτευξής τους για
το 2023 συνεχίζει να υφίσταται παρά την τροποποίηση του ΚΚ∆, ενώ στην αντίθετη περίπτωση δύναται να οδηγήσει σε δηµοσιονοµικές διορθώσεις υπό προϋποθέσεις.
19. Σύµφωνα µε το πλαίσιο σχεδιασµού των προγραµµάτων της περιόδου 2014 – 2020, η λογική της
παρέµβασης αποτυπώνεται στη σχέση µεταξύ αναπτυξιακών αναγκών, θεµατικών στόχων και επενδυτικών προτεραιοτήτων, ειδικών στόχων, δεικτών αποτελέσµατος, δράσεων και δεικτών εκροών.
Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι προβλέψεις του άρθρου 30 του ΚΚ∆ 1303/2013 (σηµεία α και β),
πρέπει να διαπιστωθεί η επικαιρότητα της λογικής της παρέµβασης, καθώς και εκείνες οι συνθήκες
που την επηρεάζουν ή θα µπορούσαν να την τροποποιήσουν συνολικά ή τµηµατικά. Στην περίπτωση
που εκτιµηθεί, ότι υπάρχουν συνθήκες που επηρεάζουν τη λογική της παρέµβασης του Προγράµµατος, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές και τροποποιήσεις σε αυτό.
Συνεπώς θα πρέπει να περιγραφεί και τεκµηριωθεί:
Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέµβασης του ΕΠ;
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Επηρεάζονται οι ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσµατος;
Επηρεάζεται η στοχοθεσία των δεικτών;
20. Πως επηρεάζει η υλοποίηση τους δείκτες και την επίτευξη του Πλαισίου Επιδόσεων του ΕΠ;
Η πρόταση τροποποίησης θα συνοδεύεται από το αρχείο excel για την τεκµηρίωση της κάλυψης του
50%, καθώς και από αναθεώρηση του µεθοδολογικού εγγράφου του Πλαισίου Επιδόσεων.
Οι τροποποιήσεις στο Πλαίσιο Επιδόσεων µπορούν να τεκµηριωθούν στη βάση των δυνατοτήτων
του Κανονισµού 1303/2013, για το αν οφείλονται σε µεταβολή του οικονοµικού περιβάλλοντος, της
αγοράς εργασίας ή πιθανά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή/ και αλλαγές στις σχετικές υποθέσεις
εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν στη διαµόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά τον σχεδιασµό;
21. Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέµβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της
ανάλυσης, που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας;
Στην ανάλυση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δεσµεύσεις για τις δράσεις βιώσιµης αστικής ανάπτυξης και τους στόχους της κλιµατικής αλλαγής.
22. Ποια τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ;
Μεθοδολογία
Στην πρόταση του ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει:
α) την ειδική µεθοδολογία βάσει της οποίας θα προσεγγίσει κάθε µία από τις ενότητες αξιολόγησης.
Η ενδεικτική προτεινόµενη µεθοδολογία θα είναι ο συνδυασµός βιβλιογραφικής επισκόπησης, έρευνας γραφείου, ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Η βιβλιογραφική επισκόπηση θα πρέπει να λάβει
υπόψη της, µεταξύ άλλων, τη µελέτη της ex ante αξιολόγησης του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020,
καθώς και την Αξιολόγηση της εφαρµογής του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 (2018). Η έρευνα
γραφείου προτείνεται να στηριχθεί στη στατιστική επεξεργασία δεικτών και παρουσίαση των απαιτούµενων στοιχείων από τα συστήµατα παρακολούθησης και τις αντίστοιχες βάσεις δεδοµένων της
ΕΥ∆, όσο και του δικαιούχου φορέα υλοποίησης.
Η προτεινόµενη µεθοδολογία καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της αξιολόγησης. Μετά την υπογραφή της σύµβασης και προκειµένου να σχεδιαστεί από τον ανάδοχο η µεθοδολογία της µελέτης,
θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, προκειµένου να συµφωνηθούν οι διαδικασίες διαβίβασης όλων των δεδοµένων, που απαιτούνται για τις ανάγκες διεξαγωγής των ερευνών
της µελέτης.
β) προσχέδιο των ερωτηµατολογίων, που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιηθούν.
3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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:
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,
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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, 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.
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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.
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
9

µορφή σχέσης εργασίας µε την ΕΥ∆ και συνεπώς δεν γεννάται καµία υποχρέωση της ΕΥ∆ απέναντι
τους.
5. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
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 Πρ/νου της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΝΑ, η οποία θα αποτελείται από στελέχη της ΕΥ∆ και της ΕΑΣ. Σηµειώνεται, ότι στην Επιτροπή αυτή δύναται να συµµετέχει τουλάχιστον ένα στέλεχος από την ΕΥΣΣΑ
και ΕΥΣΕΚΤ.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ενέργειας θα υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα ακόλουθα παραδοτέα:
1. Παραδοτέο 1ο:
o Ενότητα Α – Ε Αξιολογικών Ερωτήσεων κεφαλαίου 2. «Αντικείµενο της Ενέργειας».
Συµπεράσµατα-προτάσεις αξιολογικών ερωτηµάτων και τυχόν προτάσεις και προτεινόµενες διορθώσεις - αλλαγές στο κείµενο του ΕΠ.
Έως 31-10-2020
2. Παραδοτέο 2ο:
o Τελική έκθεση Αξιολόγησης, η οποία περιλαµβάνει και την επιτελική σύνοψη των συµπερασµάτων και των συστάσεων της Αξιολόγησης 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 Αξιολόγησης,
β) απλοποιηµένη έκδοση της επιτελικής σύνοψης της Αξιολόγησης (µέχρι 10 σελίδες) σε
απλή γλώσσα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
o Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε θέµατα τεκµηρίωσης µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αναθεώρησης του ΕΠ (χρηµατοδοτικοί Πίνακες Προτεινόµενης Αναθεώρησης/ Μεταφοράς ποσών, πίνακας επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επίδοσης για το
2023, τεκµηρίωση κάθε προτεινόµενης τροποποίησης, επικαιροποιηµένος πίνακας για την
κάλυψη τουλάχιστον του 50% των πόρων (ΚΣ) κάθε Άξονα Προτεραιότητας/Κατηγορία
Περιφέρειας, πρόταση αναθεώρησης του προγράµµατος, πρόσθετα/ συνοδευτικά έγγραφα
Έως 31-01-2021.
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
έξι (6) µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης του συµβατικού χρόνου (για λόγους που αφορούν στον
Ανάδοχο ή στην περίπτωση καθυστερήσεων στην πορεία των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την
τροποποίηση των Κανονισµών), 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 Αναδόχου, στα γραφεία της ΕΥ∆
αλλά και σε όποιον άλλον χώρο απαιτηθεί για τις ανάγκες του έργου.
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7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισµός της Ενέργειας ανέρχεται σε τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€) πλέον
ΦΠΑ 24% και συνολικά σε σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (43.400,00€).
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 :
•
•

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 δύο (2)
δόσεις, 60% µε την παραλαβή του 1ου Παραδοτέου και 40% µε την παραλαβή του 2ου 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 28-7-2020, ηµέρα Τρίτη 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:
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H επωνυµία του νοµικού προσώπου
Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου
ΠΡΟΣ:
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για την 2η Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020».
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 έξι (6) 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
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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.
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
ΡΕΙΑ

ΣΤΗΝ

ΕΤΑΙ-

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(ΕΤΗ)

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΡΕΙΑ

ΣΤΗΝ

ΕΤΑΙ-

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».
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11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αξιολόγηση της προσφοράς, ο προσφέρων καλείται, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από τη σχετική ειδοποίηση σε αυτόν, να υποβάλει τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται και αναφέρονται παρακάτω.
- Τα απαραίτητα Νοµιµοποιητικά Έγγραφα (κατά περίπτωση ως ακολούθως) :
α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου, που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική
ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 11.1 της παρούσας, που θα
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
(Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα, που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό):
11α.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].
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β) Τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της παρούσας
Πρόσκλησης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, που διέπει το νοµικό πρόσωπο, από τα οποία να προκύπτει
η νόµιµη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα, που δεσµεύουν το νοµικό
πρόσωπο µε την υπογραφή τους (νόµιµοι εκπρόσωποι).
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις, που ο οικονοµικός
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία υποβολής της οικονοµικής προσφοράς (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.),
τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των
ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
12. ∆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 σύµβαση 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
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