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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών του 

έργου «Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του 

Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 «της ΟΤΔ  ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ», 

Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020”, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση» και του υπομέτρου 4.4 «Δαπάνες λειτουργίας 

και συντονισμού» 

 
                                                                                                                                         Χίος 27-4-2020 

 Α.Π.: 3295 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014). 

2. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 

1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων». 

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010). 

4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

5. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  όπως αποτυπώνεται στο Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, που εφαρμόζει. 

6. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων για την έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και κατανομή πιστώσεων 

Δημόσιας Δαπάνης, σύμφωνα με την οποία η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  αποτελεί Ομάδα 

Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)/ Δικαιούχο του τοπικού προγράμματος, με συνολικό 
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προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 6.950.000,00  €  (συνολικός προϋπολογισμός 

δημόσιας δαπάνης,  ΕΓΤΑΑ 5.050.000,00   € και ΕΤΘΑ  1.900.000,00 €). 

7. Το ΦΕΚ 761/Β’/5-3-2019 «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις 

λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» του Μέτρου 19 - Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014-2020». 

8. Το ΦΕΚ 4497/Β’/11-10-2018 , αριθ: 4090 «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 8.3.3 

«Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (μόνο για δράσεις που αφορούν 

δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού) (Μέτρο 4.4 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής 

Προτεραιότητας 4 "Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής" του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 62, Καν. 

(Ε.Κ.) 508/2014). 

9.  Τις ανάγκες  της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπόνησης της 

μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος 

CLLD/LEADER 2014-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για 

τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» και του μέτρου 4.4 «Δαπάνες 

λειτουργίας και συντονισμού». 

10. Την υπ’ αριθ. 67/ 29-11-2019 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του τοπικού 

προγράμματος LEADER/CLLD της ΟΤΔ  ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  σχετικά με την έγκριση 

δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την 

Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 « της ΟΤΔ ΕΤΑΧ 

ΑΑΕ ΟΤΑ »”, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-

2020”.  

11.  Την υπ’ αριθμ.: 2/27-3-2020 απόφαση του Δ.Σ της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ για την έκδοση 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

 

Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  

 

Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές,  σύμφωνα με τους όρους 

και τις προδιαγραφές που ακολουθούν, για την ανάθεση υπηρεσιών του έργου “Εκπόνηση 

μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού Προγράμματος 

LEADER/CLLD 2014-2020 της «ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  »”, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και 

Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020”, στο πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 

«Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση» και του μέτρου 4.4 «Δαπάνες 

λειτουργίας και συντονισμού»  έως της 22/5/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ. 

1. Αντικείμενο του έργου 
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Το αντικείμενο περιλαμβάνει την παροχή ενός συνόλου υπηρεσιών για την υλοποίηση του 

έργου “Εκπόνηση μελέτης-εμπειρογνωμοσύνης για την Αξιολόγηση του Τοπικού 

Προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020 της  ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ. 

Η αξιολόγηση του LEADER/CLLD βοηθάει τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους διαχειριστές 

προγραμμάτων, τις ΟΤΔ και τους δικαιούχους να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους 

διαθέσιμους πόρους για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές και 

την αντιμετώπιση των αναγκών του τοπικού πληθυσμού. Από την άποψη αυτή, η αξιολόγηση 

του LEADER/CLLD είναι τόσο αθροιστική (λογοδοσία και διαφάνεια) όσο και διαμορφωτική 

(συλλογική μάθηση).  

Εκτός από την υποχρεωτική αξιολόγηση της στρατηγικής CLLD, οι κατευθυντήριες γραμμές 

συνιστούν τη διενέργεια αξιολόγησης σε τοπικό επίπεδο για κάθε τοπική στρατηγική και ΟΤΔ 

όσον αφορά:  

i. Τον συντονισμό των ΟΤΔ 

ii. Τον μηχανισμό υλοποίησης του LEADER/CLLD όσον αφορά τη διασφάλιση της μεθόδου 

LEADER 

iii. Την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας του LEADER/CLLD 

iv. Την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της εκάστοτε στρατηγικής με 

μετρήσιμους δείκτες 

1. Παραδοτέα έργου – Παρακολούθηση – Παραλαβή του έργου 

Η διαδικασία της Αξιολόγησης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ  ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, η οποία 

μεθοδολογικά αποτελεί έναν συνδυασμό αυτοαξιολόγησης (ΟΤΔ) και αξιολόγησης 

(εξωτερική αξιολόγηση), και ουσιαστικά αποτελεί ένα στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης και 

μάθησης, μπορεί να διεξαχθεί σε τέσσερις φάσεις, περιλαμβάνοντας τις παρακάτω τεχνικές 

προδιαγραφές και παραδοτέα: 

1. Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Σχεδίου 

Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020, που έχει σαν στόχο 

τον καθορισμό  του πλαισίου και του πλάνου αξιολόγησης της στρατηγικής του 

τοπικού προγράμματος    

2. Παραδοτέο 2: Η πρώτη έκθεση αρχικής αξιολόγησης έχει σαν στόχο την αποτίμηση 

και αξιολόγηση της τοπικής στρατηγικής και της συνάφειάς της με τους στόχους του 

ΠΑΑ καθώς και την αξιολόγηση του μηχανισμού παρακολούθησης της ΟΤΔ. Στόχος 

της αρχικής αξιολόγησης είναι να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις 

που θα λάβει υπόψη της η ΟΤΔ για τυχόν βελτιωτικές  ενέργειες ή αναπροσαρμογές 

στην τοπική της στρατηγική. 
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3. Παραδοτέο 3: Η δεύτερη - ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης ολοκληρώνεται κατά την 

διάρκεια του δεύτερου έτους της υλοποίησης της εκάστοτε τοπικής στρατηγικής. Η 

έκθεση θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση του LEADER/CLLD σε τοπικό επίπεδο. 

Στόχος της έκθεσης αποτελεί η αποτίμηση της συνέπειας και της υλοποίησης του 

τοπικού προγράμματος σύμφωνα με την αρχική του στρατηγική και τους αρχικούς 

ποσοτικούς και ποιοτικούς του στόχους.  

4. To 4o Παραδοτέο αποτελεί την Τελική Αποτίμηση της 5ετούς υλοποίησης του 

τοπικού προγράμματος και περιλαμβάνει την συνολική ποσοτική και ποιοτική 

αποτίμηση του προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του και την 

προστιθέμενη αξία που έχει επιφέρει στην περιοχή παρέμβασης. 

 

Αναλυτικότερα τα παραδοτέα και οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ως εξής:  

Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης    

Χρονοδιάγραμμα: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ LEADER/CLLD ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΤΔ 

- Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)Σκοπός της αξιολόγησης 

του LEADER/CLLD σε επίπεδο ΟΤΔ 

- Νομικό πλαίσιο και οδηγίες για την αξιολόγηση 

- Δραστηριότητες  αξιολόγησης του LEADER/CLLD σε τοπικό επίπεδο 

- Χάρτης ενδιαφερόμενων (Stakeholders Map) 

- Ανάλυση φάσεων τοπικής στρατηγικής (Lifecycle analysis) 

- Μοντέλο της Λογικής Παρέμβασης (Logic Model) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αντικείμενο Αξιολόγησης  

- Ερωτήματα αξιολόγησης  

- Θεματικές αξιολόγησης  

- Δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την απάντηση των ερωτημάτων αξιολόγησης 

- Μέθοδοι και δεδομένα που θα απαιτηθούν για την απάντηση των ερωτημάτων 

αξιολόγησης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρονοδιάγραμμα ενεργειών αξιολόγησης 
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- Καταγραφή του χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και 

αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της υλοποίησης της τοπικής 

στρατηγικής και τα ορόσημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΠΑΑ (ετήσιες 

εκθέσεις που υποβάλλονται από ΕΥΔ ΠΑΑ στο τέλος Ιουνίου και ex post αξιολόγηση 

2024).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εκθέσεις και Πόροι Αξιολόγησης 

- Καταγραφή των πόρων που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση  

- Καταγραφή των δράσεων δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

στους ενδιαφερόμενους (μέλη ΟΤΔ, ευρύτερο κοινό, κ.λ.π)  

 

Παραδοτέο 2: Πρώτη έκθεση αρχικής αξιολόγησης    

Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβαση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

- Εξέταση της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών 

(Επικαιροποίηση της SWOT Ανάλυσης και σύνδεσή της με τους στόχους της 

στρατηγικής  και των προτεινόμενων δράσεων) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΝΑΦΕΙΑ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ   

- Εκτίμηση της λογικής της παρέμβασης της στρατηγικής  

- Εξέταση – αποτίμηση της ορθότητας και εγκυρότητας της στρατηγικής τοπικής 

ανάπτυξης  

- Εκτίμηση της συμβολής και συνάφειάς της στρατηγικής  με τους στόχους του ΠΑΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, του χρονοδιαγράμματος, της  

αποδοτικότητας, των αναμενόμενων κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και στη βάση αυτή, 

αξιολόγηση της κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΤΔ  

- Εξέταση της αποτελεσματικότητας (Effectiveness) της συμμετοχής των εταίρων στην 

διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής  

- Εξέταση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος διαχείρισης 

και παρακολούθησης της εφαρμογής της στρατηγικής  
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- Εξέταση της επικοινωνίας και πώς προσεγγίζονται και αντιμετωπίζονται οι ομάδες-

στόχοι της στρατηγικής 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

Παραδοτέο 3: Ενδιάμεση (on going)  αξιολόγηση της στρατηγικής του τοπικού 

προγράμματος    

Χρονοδιάγραμμα: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΩΝ  

- Εκτίμηση της αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, για την επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος  

- Εκτίμηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων συγκρίνοντας τους χρηματοδοτικούς 

πόρους με τις εκροές (outputs) και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τη χρήση 

αυτών των πόρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΙΝΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

- Εκτίμηση δεικτών  

- Απαντήσεις στα Οριζόντια Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ   

Παραδοτέο 4: Τελική Αποτίμηση της 5ετούς υλοποίησης του τοπικού προγράμματος    

Χρονοδιάγραμμα: 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

- Αποτίμηση των δράσεων σε όρους απασχόλησης  

- Αποτίμηση των δράσεων σε όρους οικονομικής συνοχής 

- Αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δράσεων 

- Συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων ανά άξονα με βάση τους 

στόχους του τοπικού προγράμματος  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
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- Αποτίμηση της γενικής χρηματοοικονομικής πορείας  

- Αποτίμηση της χρηματοοικονομικής πορείας ανά άξονα και δράση  

- Μέτρηση των αποκλίσεων ανά δράση  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

- Αξιολόγηση δεικτών  

- Απαντήσεις στα Οριζόντια Κοινά Ερωτήματα Αξιολόγησης  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΤΔ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τα παραδοτέα υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων 

παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης  – 

Παραλαβής (Ε.Π.Π.) η οποία θα οριστεί στην απόφαση ανάθεσης. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της Επιτροπής και του  Συντονιστή  του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD. 

 

2.  Διάρκεια του έργου  

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι τριάντα  (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

της σχετικής σύμβασης. 

Τα επιμέρους χρονοδιαγράμματα των παραδοτέων του έργου, όπως αναφέρονται στην παρ. 

2 της παρούσας, έχουν ως εξής: 

Παραδοτέο 1: Σχέδιο Αξιολόγησης    

Χρονοδιάγραμμα: 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο 2: Πρώτη έκθεση αρχικής αξιολόγησης    

Χρονοδιάγραμμα: 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο 3: Ενδιάμεση (on going)  αξιολόγηση της στρατηγικής του τοπικού 

προγράμματος    

Χρονοδιάγραμμα: 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

Παραδοτέο 4: Τελική Αποτίμηση της 5ετούς υλοποίησης του τοπικού προγράμματος    
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Χρονοδιάγραμμα: 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 

3. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ   (18.000,00 

€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από τα 

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και από Εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «της ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ », 

Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του υπομέτρου 19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές 

δαπάνες και την εμψύχωση» και του μέτρου 4.4 «Δαπάνες λειτουργίας και συντονισμού»  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.  

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς 

και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων 

των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. 

Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά και μετά την 

οριστική παραλαβή των προβλεπόμενων παραδοτέων και τη σύνταξη του σχετικού 

πρακτικού αξιολόγησης  από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης  , για τις υπηρεσίες που 

παρήχθησαν κατά το συγκεκριμένο διάστημα, με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Συγκεκριμένα η 

καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα έχει ως εξής: 

1. Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 15 % του 

συμφωνηθέντος τιμήματος. 

2. Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 25 % του 

συμφωνηθέντος τιμήματος 

3. Με την παραλαβή του 3ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 35 % του 

συμφωνηθέντος τιμήματος 

4. Με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου η αμοιβή θα ανέρχεται στο 25 % του 

συμφωνηθέντος τιμήματος 

 

4. Λόγοι Αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων 
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οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 

166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει 

με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει 

ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  

4) Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
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περιπτώσεις  

5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει :  
 

- Να έχουν υλοποιήσει με επιτυχία  τουλάχιστον 3 έργα που να αφορούν ολοκληρωμένα 
σχέδια / στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης  CLLD/ LEADER  ή έργα συνεργασίας που 
στοχεύον στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε τοπικό / περιφερειακό/ εθνικό 
επίπεδο. 

- Να διαθέτουν εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ΟΤΑ  Α ή και Β  σε τομείς 
όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.   

- Εν ισχύ Πιστοποιητικό  Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.  
 

Επάρκεια Ομάδας Έργου  
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, 
εξειδίκευση και ικανότητα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Για το σκοπό αυτό, η 
Ομάδα Έργου που θα απασχοληθεί στο έργο θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα 
στελέχη:  
Υπεύθυνος Ομάδας Έργου (Project  Manager):  

• Πτυχιούχος AEI  με εμπειρία στην εκπόνηση, τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, 
ή/και μελετών ενίσχυσης ανταγωνιστικότητάς σε τοπικό/περιφερειακό /εθνικό 
επίπεδο   και  γενικότερη 10ετή  εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη ΟΤΑ Α’  ή 
και  Β’ βαθμού  σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού ή/και  υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

 
Μέλη της Ομάδας Έργου  

•   Δυο στελέχη   ΑΕΙ με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση, τοπικών Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων ή/και  μελετών ενίσχυσης ανταγωνιστικότητάς σε 

τοπικό/περιφερειακό/εθνικό επίπεδο και εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη 

ΟΤΑ Α’ ή και Β’ βαθμού σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και υλοποίησης 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

Τα Δικαιολογητικά απόδειξης και τεκμηρίωσης των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής  
της παρούσης προκήρυξης :  

o Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου 
(επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης, 
υλικοτεχνική του υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό, ιστορικό και τα 
κύρια βήματα ανάπτυξης) 

o Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015  
o Πίνακα συναφών έργων  
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Ο Πίνακας θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:  

Α/Α 
 

Αναθέτουσα 
Αρχή  

Τίτλος 
Έργου 

Συνοπτική 
περιγραφή του 
έργου 

Διάρκεια 
εκτέλεσης 
έργου  

Προϋπολογισμός 
Έργου χωρίς ΦΠΑ 

      

      

      

 
 

7. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά ή και με 

οποιοδήποτε άλλο μέσο στα γραφεία της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, στη Διεύθυνση: Ροδοκανάκη 7 , 2ος 

όροφος,   μέχρι την Παρασκευή 22/5/2020 , και ώρα  15:00  με σφραγισμένο φάκελο 

προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο 

τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της παρούσας Πρόσκλησης και τα 

στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 

εισερχομένων της Αναπτυξιακής.  

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται από την υπηρεσία.  

Ο φάκελος προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει:  

Α1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνουν ότι:  

i. Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων γίνεται 

η υπηρεσία και ότι αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη  

ii. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές  

iii. Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου και 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έχω κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχω υποπέσει 

σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

και ότι είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων όπως 

επίσης και των υποχρεώσεών μου προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα. 

Α2) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημόσιων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 σε συνδυασμό με τις παρ. 2 & 3 του 

άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, επιπλέον προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου: α.α) σε περίπτωση Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης – 

ΕΠΕ- και προσωπικών εταιριών -ΟΕ και ΕΕ- τους διαχειριστές, α.β) στην περίπτωση 
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Ανώνυμων Εταιριών -ΑΕ- του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και όλων των 

μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. 

β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, το 

οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε νόμιμη χρήση. 

Γ. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. 

Α3) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. 

 

Β. Τεχνική Προσφορά 

• Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει 

το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 

• Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία 

υποστήριξης. 

• Ομάδα έργου  

 

Γ. Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Μέσα στο 

φάκελο περιέχεται η προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα 

του παραρτήματος της πρόσκλησης . 

Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με 

τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία 

οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.  

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις 

απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση 

των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά 

συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί 

να προβληθεί από τον Ανάδοχο. 

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα 

αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης.  

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 

ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει 

όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 
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8. Ισχύς Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής της. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται 

ότι δεν έχει παραταθεί. 

 

9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του 
Έργου. Το έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της 
βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων 
οικονομικών προσφορών. 
 
 
 
Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία είναι τα εξής: .  
 
Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ που θα ληφθούν υπόψη για την βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει 
επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100. 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Ομάδα Κριτηρίων  
 

Κριτήριο Συντελεστής 
Βαρύτητας  

Α. Μεθοδολογία Υλοποίησης  70 

Α.1 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο 
υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο, ώστε να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις της Πρόσκλησης. 
 

35 

Α2  Μεθοδολογία και μέσα υλοποίησης του έργου 35 

Β. Ομάδα Έργου  30 

Β.1 Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση Ομάδας Έργου 30 

 Σύνολο  100 

 
 
Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει κάθε ένα κριτήριο αυτόνομα με ένα ακέραιο 
βαθμό, στην κλίμακα 100– 120.  
Βαθμολογία 100 δίνεται στις περιπτώσεις που η τεχνική προσφορά πληροί ακριβώς τα 
κριτήρια .   
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Η βαθμολογία μπορεί να αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που η τεχνική 
προσφορά υπερκαλύπτει το κριτήριο.  
Προσφορές που θα λάβουν, σε κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του 100, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 
 
Οι σταθμισμένες βαθμολογίες των κριτηρίων αθροίζονται και δίνουν τη συνολική 
βαθμολογία. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των 
βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου 
σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.  
Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς  είναι το άθροισμα  των σταθμισμένων 
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των 
κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής  Προσφοράς (Α.Β.Σ.Π.).  
 
Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Σ.Β.Σ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο:  
Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π. max ) x 100                  
όπου: 
Α.Β.Σ.Π. max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής  Προσφοράς μεταξύ όλων των 
Τεχνικών Προσφορών. 
 
Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές με βάση τον ακόλουθο τύπο:  
Oj = ( Κ min / Κ j ) x 100                 
όπου :  
Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς  
Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές  
Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j.  
Η ανάδειξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικό 
άποψη Προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με τη σχετική 
πρόβλεψη στα άρθρα 86 παρ. 13 και 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Για την επιλογή της πιο συμφέρουσας από οικονομικό άποψη Προσφοράς η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού θα προβεί στην κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή 
τις συμφερότερης προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο : 
Λi = 90* (Σ.Β.Σ.Π.i / Α.Β.Σ.Π.max) + 10* Qj 
όπου:  
Α.Β.Σ.Π. max η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  
Σ.Β.Σ.Π.i η Τελική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Qj  
Oj η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς  
Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επικρατέστερη είναι η Προσφορά με την καλύτερη Τεχνική 
Αξιολόγηση (μεγαλύτερο T.B.T.Π.), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi, Σ.Β.Σ.Π.i) 
διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.  
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή συντάσσει τον τελικό 
Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων, κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης, από τον οποίο 
και προκύπτει ο προτεινόμενος από την αρμόδια Επιτροπή,  Ανάδοχος της υπηρεσίας.  
Τα πρακτικά του διαγωνισμού υπογράφονται από την επιτροπή διαγωνισμού.  
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9. Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης 

Η Επιτροπή αφού ολοκληρώσει την διαδικασία θα εισηγηθεί στο Δ.Σ τα ως άνω αναφερόμενα 

θα εκδοθεί απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ανάθεσης του έργου (Επιτροπή 

Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος LEADER /CLLD της ΟΤΔ ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  ) και στη 

συνέχεια θα κληθεί ο Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.  

 
 
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΚΗΔΜΗΣ . 

 

                                                                                              Για την ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

                                                                                             ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ   
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