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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη διαδικασία μέσω καταλόγου, για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 20 «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής
για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα
προηγούμενα έτη» της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής
περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS: 5000415), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005)
2. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ. αριθμ. 109290/39629 (ΦΕΚ 4251/τ.Β’/29-12-2016) Απόφαση του Γεν. Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής»
4. Την με αριθμ. 919/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
5. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265Α/23-12-2014) «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», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ. αριθμ. C(2014) 3542final/23-05-2014 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαισίο Ανάπτυξης 2014-2020
7. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10170 final/18-12-2014, που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «Αττικής 2014-2020»
8. Την με αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ327 (ΦΕΚ 715/Β’/24-04-2015) Υπουργική Απόφαση «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014
και αντικατάσταση της αριθμ. 1310/Γ’ΚΠΣ 310/17−01−2001 (ΦΕΚ 33/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει»
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9. Την με αρ.πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β΄/01-11-2016) Υπουργική Απόφαση «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»
10. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
11. To N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
13. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β’/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
14. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε ισχύει
15. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
16. Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/01-02-1995), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών
θεμάτων».
17. 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)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την με αρ. πρωτ. 326/08-02-2016 απόφαση ένταξης της Πράξης «Σύμβουλοι Υποστήριξης στο
πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
19. Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων
ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (35.788,50€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα
Α’) του προγράμματος της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αττικής 2014-2020, ΣΑΕΠ 0851, Κωδικός 2016ΕΠ08510001.
20. Τις ανάγκες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής και την υλοποίηση του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
21. Το αρ. πρωτ. 411/19-07-2017 Εσωτερικό Σημείωμα
22. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 361/10-02-2016 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον
κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
23. Το με αρ. πρωτ. 2104/22-06-2017 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής «Συμπληρωματικά
στοιχεία για την επικαιροποίηση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της
ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής».
24. Την με αρ. πρωτ. 2125/2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών /παρεχόντων
υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής της εταιρείας «ITCs Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ».
25. Την με αρ. πρωτ. 2148/2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών /παρεχόντων
υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής της εταιρείας «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.»
26. Την με αρ. πρωτ. 2149/2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών /παρεχόντων
υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής της εταιρείας «Γ. ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
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ΚΑΛΕΙ
Τις εταιρείες:
1) ITCs Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ
2) ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.
3) Γ. ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
να υποβάλλουν προσφορά, με ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της επιλογής
αναδόχου, με τη διαδικασία της ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο
προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών βάσει των άρθρων 9, 10, 11, 12, 13 της με αρ. πρωτ.
23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης
και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», για την
υλοποίηση του Υποέργου 20 «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής για την αξιολόγηση της
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη» της Πράξης
«Σύμβουλοι Υποστήριξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 / ΕΤΠΑ» (MIS:
5000415), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά (αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής).
Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, στην Ελληνική Γλώσσα.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα απόφαση το αργότερο μέχρι τις 05-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στο
πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής, Λ.
Συγγρού 98-100, 5ος όροφος.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και θα
παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την απαραίτητη όμως
προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε
αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο
φάκελος.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη
παρούσα απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα
Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η παρούσα Απόφαση και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, μπορούν να παραλαμβάνονται από τους
ενδιαφερόμενους από το πρωτόκολλο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος.
Το κείμενο της παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής (www.peppattikis.gr).
Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά την
γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του
υποπρογράμματος Α΄ της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής, βασιζόμενη στο
κριτήριο αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση.
Μεταξύ του Αναδόχου και της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής εκπροσωπούμενης από την Περιφερειάρχη
Αττικής θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις
τους. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον υποψήφιο που θα προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, και η προσφορά καλύπτει τους
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όρους της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που ο μειοδότης δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία
που θα του οριστεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή αρνηθεί να εκτελέσει ή εκτελέσει αυτή
μερικώς ή πλημμελώς, κατά παράβαση των όρων της παρούσης, κηρύσσεται έκπτωτος και επιλέγεται ο
μειοδότης με την αμέσως χαμηλότερη τιμή κ.ο.κ..
Οι πληρωμές γίνονται έπειτα από την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και αφού υποβληθούν
στην Υπηρεσία μας, τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων και οι προβλεπόμενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η παρούσα να δημοσιευθεί για δέκα (10) ημέρες, στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
(www.peppattikis.gr).

Η Περιφερειάρχης Αττικής

Ρένα Δούρου

Πίνακας Αποδεκτών
1) «ITCs Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ε.Π.Ε.»
Πρωτεσιλάου 75 & Πάριδος 63
Τ.Κ.131 22,Ίλιον
e-mail: info@itcs.gr
2) «ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.»
Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη,
Τ.Κ.35100, Λαμία
e-mail: info@e-ron.gr
3) «Γ. ΚΟΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Καραϊσκάκη 81Α
Τ.Κ.35100, Αθήνα
e-mail: info@rektis.gr
Εσωτερική Διανομή
Μονάδα Γ’
Συνημμένα:
Παραρτήματα Α – Γ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
1.Εισαγωγή
Δεδομένου, ότι επίκειται η τροποποίηση του πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και των
Κανονισμών που διέπουν την υλοποίηση των ΕΔΕΤ, κρίνεται αναγκαίο να ενεργοποιηθεί άμεσα το
εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ, προκειμένου να καλυφθούν και οι απαιτήσεις της
αναθεώρησης των Ε.Π. 2014 – 2020. Λαμβάνοντας υπόψη:
α) το επίπεδο ενεργοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης,
β) την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος,
γ) τις επικείμενες αλλαγές στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 και τους νέους πόρους που
πρόκειται να κατανεμηθούν στα Ε.Π.
δ) την πορεία των διαπραγματεύσεων για τους νέους Κανονισμούς,
ε) την ανάγκη εξέτασης της προόδου επίτευξης του Πλαισίου Επιδόσεων και επιβεβαίωσης της
επικαιρότητας του σχεδιασμού που έχει γίνει στο πλαίσιο του Προγράμματος,
προκύπτει η ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης της Αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί από το Ε.Π., ώστε να
υποστηριχτεί και η αναθεώρηση του Προγράμματος. Όσον αφορά στην τροποποίηση του
Προγράμματος, στο άρθρο 30 του Καν. 1303/2013 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1, αναφέρεται
ότι «Οι αιτήσεις για τροποποίηση προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι δεόντως
αιτιολογημένες και παραθέτουν ιδίως τις αναμενόμενες επιπτώσεις των τροποποιήσεων του
προγράμματος στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας
υπόψη τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, τις οριζόντιες αρχές,
σύμφωνα με τα άρθρα 5,7 και 8, καθώς και το σύμφωνο εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται από το
αναθεωρημένο πρόγραμμα».
Με βάση τα παραπάνω, η αναθεώρηση του Προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί δεόντως
αιτιολογημένη, εφόσον υποστηριχτεί έγκυρα και έγκαιρα από μία διαδικασία Αξιολόγησης. Ως εκ
τούτου, η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 πρόκειται να διενεργήσει άμεσα Αξιολόγηση
της πορείας εφαρμογής του Ε.Π., 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 και των νέων πόρων που θα κατανεμηθούν στα
Προγράμματα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Διαχειριστικής Αρχής για τη διενέργεια
Αξιολόγησης επιπτώσεων, είναι κρίσιμο στο πλαίσιο της 1ης Αξιολόγησης να γίνει και μία εισαγωγική
διερεύνηση των αναγκών σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της Αξιολόγησης για την
επίπτωση του Προγράμματος.

2.Φυσικό Αντικείμενο του έργου
Το έργο αφορά στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης προς την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την
ενεργοποίηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ της ΠΠ 2014-2020, σύμφωνα και με το
εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης.
Η 1η Αξιολόγηση της εφαρμογής του Ε.Π. που είναι σκόπιμο να υλοποιηθεί, έχει ως στόχο να
διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων
και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.
Η Αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των Ε.Π., στην
επίτευξη των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν
όψει και των νέων πόρων που θα κατανεμηθούν στα Ε.Π. Επιπρόσθετα, η Αξιολόγηση θα διερευνήσει
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τις ανάγκες σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την επίπτωση των
Προγραμμάτων. Ειδικότερα :
Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας ανά
Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με χρονικό σημείο αναφοράς την
31/05/2017; Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι;
Στο ερώτημα αυτό γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων Αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας και διατυπώνονται εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π.
όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την οριζόμενη ανωτέρω ημερομηνία. Ενώ στην
περίπτωση που θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί το χρονικό σημείο αναφοράς, οι Διαχειριστικές
Αρχές θα ενημερωθούν για το νέο χρονικό σημείο με βάση το οποίο θα γίνει η αποτίμηση της
αποτελεσματικότητας των Ε.Π.
2. Σε ποιό βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ
του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιούς
παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;
Η ανάλυση επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ και τους
πρόσθετους δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης
προσκλήσεων από τη ΔΑ. 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/ΤΣ 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 Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις
στην υλοποίηση του Ε.Π.; 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 τη ΔΑ. Η ανάλυση αυτή δεν
περιλαμβάνει τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς δείκτες, ούτε τους κοινούς
δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ (CR06-CR09), των οποίων η
μέτρηση δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την Αξιολόγηση.
5. Για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης εκτός από την
ανάλυση των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, με βάση την
οποία θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές
Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, θα 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 την 31/05/2017. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι
να παρουσιαστεί το προφίλ των 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 το 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 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;

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα,  2131501500,  2131501501
e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr
Σελ. 6 από 20

ΑΔΑ: Ω5Λ57Λ7-Π3Η

Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π.
1. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων
ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια
Εφαρμογής 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 το 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 Ε.Π. κ.λ.π.
Προσδιορίζονται αναλυτικά πιθανές αλλαγές στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη
διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηριώνονται τα αίτια
που τις προκάλεσαν.
2. 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 2018 και το 2023;
Η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται 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, ΤΔΠ/ΤΔΥ,
αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων κλπ).
3. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;
Γ. Αποδοτικότητα του Ε.Π.
Ως αποδοτικότητα ορίζεται ως η επίτευξη των τεθέντων στόχων στο μικρότερο δυνατό κόστος ή
η επίτευξη του μεγαλύτερου εύρους/τιμών στόχων στη βάση δεδομένου κόστους. Στη
βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας απαιτείται είτε σύγκριση μεταξύ
ομοειδών παρεμβάσεων είτε σύγκριση μιας παρέμβασης πριν και μετά την υλοποίηση.
1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/05/2017;
Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και
διατυπώνονται εκτιμήσεις για το Ε.Π. με βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως την οριζόμενη
ανωτέρω ημερομηνία, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση που απαιτηθεί να
τροποποιηθεί το χρονικό σημείο αναφοράς, οι Διαχειριστικές Αρχές θα ενημερωθούν για το
νέο χρονικό σημείο με βάση το οποίο θα γίνει η αποτίμηση της αποδοτικότητας των Ε.Π.
2. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.;
Εντοπίζονται
προβλήματα
υπερβάσεων
προϋπολογισμού,
αποδοτικότητας
και
διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα
προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος;
Εντοπίζονται προβλήματα και γίνεται ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν.
Με βάση την εξειδίκευση του Ε.Π., 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 πως επηρεάζουν τη στοχοθεσία των
δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στην ερώτηση 8.
3. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;
Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.
1. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι;
Επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Ε.Π. ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των
υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την
εξειδίκευση του Ε.Π.; 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 Ε.Π. και η
σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος; Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων
ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής;
Οι νέοι προτεινόμενοι δείκτες θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις
που θα εξασφαλίζουν την στατιστική επικύρωσή τους και να συνοδεύονται από κατάλληλα
συμπληρωμένα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη.
2. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΤΣ/ΕΚΤ σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση τις διαπιστώσεις
αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του
ΕΤΠΑ/ΤΣ /ΕΚΤ για το 2023 (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 ΔΤΔ και τα διαθέσιμα
στοιχεία έως 30/5/2017. 11);
Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ και
τεκμηριώνονται οι λόγοι επίτευξης τους ή μη, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο
μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
3. 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 καταλληλότητα 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 Ε.Π. και με το αν
συνδέεται με τον κατάλληλο δείκτη εκροής (στο ΕΚΤ, οι στοχοθετημένοι κοινοί δείκτες
αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με αντίστοιχο κοινό δείκτη εκροών, ενώ οι
στοχοθετημένοι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με αντίστοιχο κοινό ή
ειδικό δείκτη εκροών με τον ίδιο πληθυσμό αναφοράς).
Εξετάζεται και τεκμηριώνεται η ανάγκη εισαγωγής στο Ε.Π. 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.

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα,  2131501500,  2131501501
e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr
Σελ. 8 από 20

ΑΔΑ: Ω5Λ57Λ7-Π3Η

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/ΤΣ 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 την Αξιολόγηση των Ε.Π. 2014 – 2020. Για παράδειγμα στους ορισμούς
των κοινών δεικτών εκροής ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στον δείκτη CO01 αναφέρεται ότι «ο
Δείκτης CO01 θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού με τους Δείκτες 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 Δεικτών 2014 -2020.
Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ορισμοί των κοινών δεικτών που έχουν ενσωματωθεί στην
τελευταία έκδοση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 (έκδοση
Μάιος 2017) καθώς και τα αναφερόμενα στις Οδηγίες για την ανάπτυξη του Ενιαίου
Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 που προετοιμάστηκαν από την Εθνική Αρχή
Συντονισμού.
Η ανάλυση θα βασιστεί στα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη όπως έχουν οριστικοποιηθεί και
αναρτηθεί στο ΟΠΣ. Τα Δελτία Ταυτότητας των κοινών δεικτών οριστικοποιούνται από τις
ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και τα Δελτία Ταυτότητας των ειδικών δεικτών από τις αρμόδιες ΔΑ.
4. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της
παρέμβασης;

Ε. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων
1. Εκτιμάται η συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των
δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το ευρύτερο
μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
2. Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των
Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατυπώνονται προτάσεις για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη
των απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών.
Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων στο πλαίσιο της Αξιολόγησης
επιπτώσεων και για τους ενδεχομένως νέους ειδικούς στόχους που θα προταθεί να
ενσωματωθούν στο Ε.Π. στο πλαίσιο της αναθεώρησης.
Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις που έχουν ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Σχέδια
Αξιολόγησης και οι μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν οριστεί στα εγκεκριμένα Σχέδια
Αξιολόγησης.

3.Παροχή στοιχείων για την σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης
Η Διαχειριστική Αρχή θα παρέχει τις τιμές βάσης και στόχου καθώς και τις διαθέσιμες τιμές
επίτευξης όλων των δεικτών αποτελέσματος που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Ε.Π. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η ΔΑ θα μεριμνήσει για τον προσδιορισμό των
προαναφερόμενων τιμών και σε συνεργασία με τον αξιολογητή.
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Βασική πηγή παροχής πληροφορίας και στοιχείων εκτός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ) αποτελεί και η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα
οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: https://cohesiondata.ec.europa.eu/.
4. Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες που
θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και
παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.
Ο Ανάδοχος καλείται να λαμβάνει υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της
Αναθέτουσας Αρχής στη βάση ενδεχομένων μελλοντικών Οδηγιών της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ.
Ειδικά για τις απαιτήσεις Αξιολόγησης σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις ΕΚΤ στα ΠΕΠ και για την
απάντηση των αξιολογικών ερωτημάτων στις Ενότητες Α–Ε, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του
το έγγραφο της 12.4.2017 Α.Π.17/οικ.234/ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των ΠΕΠ με θέμα: «Τελικές προτάσεις
διορθώσεων δεικτών ΕΚΤ στα ΠΕΠ» που έχει επεξεργαστεί η ΕΥΣΕΚΤ κατόπιν διαβούλευσης με τις
Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ με σκοπό να ληφθεί υπόψη κατά την αναθεώρηση των Προγραμμάτων.
Ειδικότερα:


Σε ότι αφορά τις δράσεις της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (και για τα
παιδιά ΑΜΕΑ), η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας στις αντίστοιχες
επενδυτικές προτεραιότητες θα αφορά τον πρόσθετο δείκτη εκροών 10501 «Άτομα που
αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων», και η αξιολόγηση της επικαιρότητας της
λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του ΠΕΠ θα λάβει υπόψη της το νέο δείκτη
άμεσων αποτελεσμάτων 10502 «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα
εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της
αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής
τους», οι οποίοι εντάχθηκαν στις προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων για τους ωφελούμενους
συμμετέχοντες, και που θα αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση των ΠΕΠ.
 Σε ότι αφορά τις δράσεις της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης, θα ληφθούν υπόψη οι
πρόσθετοι δείκτες εκροών 11501 «αρ. σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές
παρεμβάσεις» και 11502 «αρ. μαθητών που επωφελούνται» και ο δείκτης αποτελεσμάτων 11509
«Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές
ΑΜΕΑ» που εντάχθηκαν στις προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων και που προτείνεται να
αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση των ΠΕΠ.
 Σε ότι αφορά τις δράσεις για τις κακοποιημένες γυναίκες και όλες τις δράσεις των Δομών
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Πρόνοιας (Κέντρα Κοινότητας, Δομές παροχής βασικών
αγαθών, Δομές Αστέγων, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ), η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας στις αντίστοιχες επενδυτικές προτεραιότητες θα αφορά τους δύο πρόσθετους
δείκτες εκροών 05502 «Αρ. υποστηριζόμενων δομών» και 05503 «Αρ. επωφελουμένων των
υποστηριζόμενων δομών» και η αξιολόγηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο
πλαίσιο της στρατηγικής του ΠΕΠ θα λάβει υπόψη της και τον πρόσθετο δείκτη αποτελεσμάτων
που εντάχθηκε στις προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων 05504 «Αριθμός δομών που
προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» και που προτείνεται να αποτελέσουν
επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση των ΠΕΠ.
Η τυποποίηση των χρηστών της συγκεκριμένης Αξιολόγησης καθώς και η αναλυτική περιγραφή των
εξειδικευμένων δράσεων για τη διάδοση των πορισμάτων της θα γίνει από τον αξιολογητή στο πλαίσιο
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του πλάνου διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης. Το πλάνο θα περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων και τη συγγραφή από τον αξιολογητή απλοποιημένης έκδοσης της επιτελικής σύνοψης
για τη διάδοση των ευρημάτων της Αξιολόγησης, στη βάση τυποποιημένης φόρμας, στην οποία θα
πρέπει να περιγράφεται η μεθοδολογία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι
συστάσεις της Αξιολόγησης ανά ομάδα χρηστών με απλό λόγο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Η τυποποιημένη φόρμα θα προετοιμαστεί από τις ΕΥΣΣΑ-ΕΥΣΕΚΤ και θα δοθεί στον αξιολογητή από
την αναθέτουσα αρχή.
5.Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει την Έκθεση Αξιολόγησης προς την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου εντός δυόμιση μηνών (2.5) από την υπογραφή της
σύμβασης.
ΑΑ
Περιεχόμενα
Χρόνος παράδοσης
Παραδοτέου
1ο παραδοτέο Ενότητα Α - Δ κεφαλαίου αξιολογικών ερωτημάτων
Εντός 15 ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης
2ο παραδοτέο Ενότητα Ε κεφαλαίου αξιολογικών ερωτημάτων
Εντός δύο μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης
3ο παραδοτέο 1) Τελική έκθεση Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει
Εντός δυόμιση (2.5) μηνών
και την επιτελική σύνοψη των συμπερασμάτων και των από την υπογραφή της
συστάσεων της Αξιολόγησης στα ελληνικά και στα
σύμβασης
αγγλικά
2) Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων
της Αξιολόγησης, το οποίο θα περιλαμβάνει:
 τον αναλυτικό προσδιορισμό και την
τυποποίηση των ομάδων χρηστών της
Αξιολόγησης,
 την απλοποιημένη έκδοση της επιτελικής
σύνοψης της Αξιολόγησης (μέχρι 10 σελίδες) σε
απλή γλώσσα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
6.Διάρκεια Υλοποίησης του Έργου
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυόμιση (2.5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο 5.

7.Προϋπολογισμός – Προεκτιμώμενη αμοιβή
Το εκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των
τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (35.788,50€), μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με την προεκτιμώμενη αμοιβή που
περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕΠ.
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Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔΕΠ περιφέρειας Αττικής 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.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
1.Νομοθετικό Πλαίσιο
Η όλη διαδικασία θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα:
α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β) την με αρ.πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β΄/01-11-2016) Υπουργική Απόφαση «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»
γ) την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»
2. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στους υποψηφίους που προεπιλέχθηκαν από την ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Αττικής από τον κατάλογο προμηθευτών για την συμμετοχή στην πρόσκληση
ενδιαφέροντος.
Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και μόνο έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης.
3. Προθεσμία - Τόπος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής Περιφέρειας Αττικής,
(Συγγρού 98-100 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, 5ος όροφος), μέχρι τις 05-09-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα
15:30.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως
συστημένες.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλούνται, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο σφραγισμένος φάκελος με την
προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός
πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος. Η προσφορά θα έχει ισχύ
εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη
παρούσα απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν. Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
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4. Τρόπος Υποβολής Εγγράφων
Ο σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση
συμμετοχής, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του
υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Στον φάκελο της Προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα
εξής:
Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου , ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)
«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο Προσφέρων που
υποβάλλει την προσφορά.
Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως συστημένος.
Ο φάκελος θα παραλαμβάνεται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλάται, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο σφραγισμένος φάκελος θα συνοδεύεται εξωτερικά
με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην
ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος.
Φάκελοι που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα
απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Εντός του σφραγισμένου φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται δύο διακριτοί, σφραγισμένοι
φάκελοι, ως εξής:
α) α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου , ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο Φάκελος Δικαιολογητικών επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν
υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών /παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔΕΠ
Περιφέρειας Αττικής
2. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι:
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο
Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Πληρεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση
 Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το αντικείμενο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση
3.Για τα νομικά πρόσωπα Πρακτικό Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου
του Προσφέροντος με το οποίο:
 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην παρούσα πρόσκληση.
 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (της προσφοράς
συμπεριλαμβανομένης) να καταθέσει την προσφορά – τα έγγραφα, καθώς και να υπογράψει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
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β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου , ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, επιβάλλεται να περιέχει το κατ’ αποκοπή τίμημα για την παροχή
των υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε
ΕΥΡΩ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.
Διευκρινίζεται ότι:
α. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη
που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ). Επισημαίνεται ότι εφόσον
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι
προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων
και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.
β. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την 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, ο
οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και
697 του Αστικού Κώδικα.
γ. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην
Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες
(Ανάδοχο).
ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία
για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
Σημειώνεται ότι ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει συμπληρωμένο τον
Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του για το σύνολο του
έργου, η οποία αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.
Διευκρινίζεται ότι:
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α) Η συμπλήρωση του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή
(αριθμητικώς και ολογράφως).
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψη της.
γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.
δ) στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης
τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως

5. Χρονική Ισχύς Προσφορών
Η προσφορά θα έχει ισχύ με ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν
χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Αξιολόγηση Προσφορών
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα ελέγξει τα υποβαλλόμενα στοιχεία, με βάση τα ως άνω
αναφερόμενα. Εφόσον η προσφορά του υποψηφίου πληροί τα ως άνω αναφερόμενα, θα γίνει
κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους
όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από
συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει το
διαγωνισμό, σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής, ενώ στην σύμβαση
θα προβλεφθούν ειδικοί όροι κατ΄εφαρμογή του αρ.24 και 262 του Ν.4412/2016
7. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ο προσωρινός Ανάδοχος καλείται, εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από τη σχετική
ειδοποίηση, να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα
παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία αποκλείουν ότι ο προσωρινός Ανάδοχος:
- 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.
-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.
-Έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την
επαγγελματική διαγωγή του.
Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις
αναθέτουσες αρχές.
Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.
Επιπρόσθετα ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα ακόλουθα:
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,

ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα,  2131501500,  2131501501
e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr
Σελ. 17 από 20

ΑΔΑ: Ω5Λ57Λ7-Π3Η

- Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,
- Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
Ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα συνοδεύεται από συνοδευτική
επιστολή/αίτηση συμμετοχής, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα
στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόκλησης. Στον φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου , ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ΠΡΟΣ:
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής
Λ. Συγγρού 98-100, 5ος όροφος
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη»
Ημερομηνία: (ημερομηνία)
«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος
που υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.
Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως συστημένος.
Ο φάκελος θα παραλαμβάνεται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλάται, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής. Ο σφραγισμένος φάκελος θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να
μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το
πρωτόκολλο ο φάκελος.
Φάκελοι που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και
ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.
Σημειώνεται ότι η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά
λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου Αναδόχου. Σε αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον
επόμενο σε σειρά στον Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει τα
Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω.
8. Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου
Το ποσό θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο σε τμηματικές πληρωμές και οι οποίες θα έπονται της
παραλαβής των Συμβατικών Παραδοτέων.
Πιο συγκεκριμένα:
 Η παραλαβή του 1ου παραδοτέου αντιστοιχεί στο 30% της συμβατικής αμοιβής
 Η παραλαβή του 2ου παραδοτέου αντιστοιχεί στο 30% της συμβατικής αμοιβής
 Η παραλαβή του 3ου παραδοτέου αντιστοιχεί στο 40% της συμβατικής αμοιβής
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Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που θα υποβάλει για την
εκτέλεση του έργου. Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες που
θα προσφέρει ο Ανάδοχος και είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Κάθε πληρωμή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις.
9. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της σύμβασης να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 5% της αξίας της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου.
10. Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου
Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής (ΕΠΠΕ). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:
 η συνεργασία με τον Ανάδοχο
 η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων
 ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο
 η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο,
προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.
11. Ενστάσεις
Eπιτρέπεται η έγγραφη υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του αρθ. 13 της υπ’ αριθμ.
23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης
και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». Ενστάσεις
που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν
γίνονται δεκτές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
Πίνακας 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
(Επωνυμία)

Έργο:
«Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ Περ. Αττικής για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ κατά τα προηγούμενα έτη»

Το Συνολικό Τίμημα του προτεινόμενου έργου ανέρχεται σε:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
*
**
* αριθμητικώς ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
** ολογράφως ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
Διευκρινίζεται ότι:
α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα 1, θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς
και ολογράφως).
β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1) αόριστη,
συνεπάγονται την απόρριψη της.
γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα 1, συνεπάγεται την
απόρριψη της προσφοράς.
δ) στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης
τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως
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