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ΜΕΡΟΣ Α 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόκειται να αναθέσει, 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 όπως ισχύει και στην Α.Π. 
51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ, το έργο 
«Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος υποστήριξης στο πλαίσιο του σχεδιασμού 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – 
Κύπρου 2014-2020» 
 

1. Εισαγωγή 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Κύπρος" 2007 – 2013 (εφ’ 
εξής Πρόγραμμα) είναι ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ).  
Το αναπτυξιακό όραμα του Προγράμματος για την Προγραμματική Περίοδο 2007-
2013 είναι η ανάδειξη της περιοχής συνεργασίας ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης 
στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.   
Για την επίτευξη του κεντρικού αναπτυξιακού οράματος, οι βασικές προτεραιότητες 
και στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος, που συνθέτουν τη γενικότερη πολιτική 
για τη σύγκλιση στην περιοχή συνεργασίας είναι οι κάτωθι:  
 

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 
2. Ανάδειξη και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 
3. Βελτίωση της προσβασιμότητας και ενίσχυση της ασφάλειας. 
 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί  στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην 
περιοχή συνεργασίας αφενός με άμεσο τρόπο στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, 
την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και επενδύοντας στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο και αφετέρου έμμεσα, ενισχύοντας τον βαθμό ασφάλειας της περιοχής, 
προστατεύοντας και αξιοποιώντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και 
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  
Μέσω της επίτευξης των στόχων αυτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προαγωγή 
μιας  αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή συνεργασίας, 
στη μείωση των όποιων ανισοτήτων και στην ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση της ταυτότητας της 
διασυνοριακής περιοχής.  
Ο προϋπολογισμός της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (ΕΤΠΑ και 
Εθνική Συμμετοχή) για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, ανέρχεται σε  € 
60.082.025  των οποίων το 80%, ήτοι  € 48.065.620, προέρχεται από πόρους του 
ΕΤΠΑ ενώ το υπόλοιπο 20%, ήτοι  €12.016.405, είναι η Εθνική συμμετοχή. 
 
Ενόψει  της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 έχει ξεκινήσει διαδικασία 
διαβούλευσης μεταξύ της Ελλάδος και της Κύπρου για την υποβολή του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. 

 

1.2 Προσέγγιση 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει συνολική επιστημονική, 
συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη στην ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας κατά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα – 
Κύπρος 2014-2020», μέσω της τεχνογνωσίας που διαθέτει και του ανθρώπινου 
δυναμικού του. 
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2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο το Έργου συνίσταται: 
• αφενός, στην εξασφάλιση αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των 

αρμόδιων οργάνων, αλλά και όλων των εμπλεκομένων μερών σε σχέση με 
την κατάρτιση του προαναφερόμενου Κοινού Προγράμματος, και, 

• αφετέρου, στη σύνθεση των επιμέρους κειμένων-προϊόντων της 
προγραμματικής διαδικασίας σε ένα ενιαίο και συνεκτικό κείμενο που θα 
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 
 
3.  ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

• COM(2010) 2020 τελικό: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020: 
Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη 
 

• COM(2011) 614 final/ 2011/ 0275 (COD): Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση 
ειδικών διατάξεων σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» 
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 
 

• COM(2011) 611 final/ 2/ 2011/ 0273 (COD): Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού 
ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του Στόχου της Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

• 1η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της 
Περιόδου 2014-2020 της ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(http://www.espa.gr/elibrary/12_1st_Egkyklios_sxediasmou2014_20.pdf) 
 
 

Νεότερες τροποποιήσεις όλων των σχεδίων Κανονισμών δημοσιεύονται εκάστοτε 
στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm, 
ενώ χρήσιμο υλικό μπορεί να αναζητηθεί στις ιστοσελίδες www.espa.gr και   
http://www.interact-
eu.net/downloads/7723/INTERACT_HARMONISED_IMPLEMENTATION_TOOLS_Practical_
paper_for_programme_preparation_final_.pdf 
 

 

3.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Τα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα του έργου παρατίθενται αναλυτικά στο 
Παράρτημα ΙΙ (Όροι Αναφοράς) της παρούσας, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα.  
 
Τα παραδοτέα θα υποβληθούν στην ελληνική  γλώσσα, σε τρία (3) αντίτυπα σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 
 

4.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο προβλέπεται να υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) φάσεις και η αναλυτική 
περιγραφή του χρονοδιαγράμματος παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ (Όροι 
Αναφοράς) της παρούσας, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.  
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Η λήξη της συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών 
του στην Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτει χρονικά με την έγκριση του Ε.Π. 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
 
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΕΡΓΟΥ  

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (35.000,00€), 
κατ’ ανώτατο όριο, πλέον του Φ.Π.Α. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα είναι κατ’ αποκοπή για το σύνολο του αντικειμένου της 
Σύμβασης. 
Το ύψος της αμοιβής  του Αναδόχου, θα καθοριστεί σύμφωνα  με την Οικονομική  
Προσφορά του. 
Στο τίμημα  περιλαμβάνονται  όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την 
εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ των Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του Στόχου 3 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. 

 Κάθε δαπάνη που αφορά μετακίνηση του προσωπικού που διαθέτει ο 
Ανάδοχος. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου  κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. Ο 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νομικών  προσώπων  ή   άλλων  οργανισμών,   η   οποία,   κατά  νόμο,   βαρύνει  
τον Ανάδοχο. 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή θα καταβληθεί με την οριστική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των 
Παραδοτέων - τα οποία ορίζονται στην παρούσα και δύναται να εξειδικευτούν με 
κάθε λεπτομέρεια στη Σύμβαση - από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό στο ΥΠΑΑΥΜΔ.  
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ΜΕΡΟΣ Β  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ AΝΑΘΕΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με στόχο την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος υποστήριξης στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020»  με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 
«Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων 
πόρων» όπως ισχύει, την Α.Π. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 1856/Β/26-11-2010) 
εγκύκλιο της ΕΥΣΣΑΑΠ,  και τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους. 

 

1.    Δικαίωμα συμμετοχής - Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

1.1.       Δικαίωμα συμμετοχής 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, καθώς και ένωση προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
συνεταιρισμός ή κοινοπραξία, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που 
έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας 
με την ΕΕ, και δραστηριοποιείται νόμιμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, 
σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.  

Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: 

. Οι ενώσεις συγκροτούνται με αποφάσεις όλων των μελών τους 
(εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους, καθώς και το 
ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέρους σε αυτές. Μεταξύ άλλων 
ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο συντονιστής/ επικεφαλής της 
ένωσης. 

. Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις υποβάλλουν κοινή Προσφορά 
εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί 
να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Στην προσφορά 
αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των 
μελών της, το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους, καθώς και το 
μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 

.  Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να το 
πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την 
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υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

.  Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος 
αυτών να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1.2 του Β’ Μέρους 
ους της παρούσας. 

.  Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει 
σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από 
μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς 
και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν. 

Β.  Κάθε υποψήφιος μπορεί να αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, εάν ο ίδιος ή σε 
περίπτωση που πρόκειται για ένωση προσώπων, έστω και ένας συμμετέχων 
στην ένωση οικονομικός φορέας: 

α) έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, 

β) βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, 

γ) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, 

δ) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα που 
αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή, 

ε) έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή, 

στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλιση, 

ζ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των 
φόρων και τελών, 

ια) είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων ή παραλείψεως 
υποβολής πληροφοριών. 

Θα αποκλεισθεί επίσης: 

α) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που δεν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε 
υποχρέωση από τις αναφερόμενες στην παρούσα διακήρυξη. 

β) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που δεν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα. 

γ) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς για 
προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

δ) Ο   υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που έχει απολέσει το δικαίωμα να 
συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης δημόσιας 
υπηρεσίας ή ΝΠ∆∆ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν 
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εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

ε) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. 

στ) Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα 
τουλάχιστον μέλος της. 

ζ) Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά 
την υποβολή της προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης. 

η) Ο υποψήφιος/ διαγωνιζόμενος που υποβάλει προσφορά μόνο για τμήμα 
του Έργου. 

στ) Οι  ενώσεις/ κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν 
προσκομίζουν συμφωνητικό μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά το 
συγκεκριμένο έργο. 

 

1.2.       Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική 
ενασχόληση, την απαραίτητη κατάρτιση για την εκτέλεση του έργου, ώστε να 
δύναται να αντεπεξέρχεται επιτυχώς στις απαιτήσεις του, όπως αυτές καθορίζονται 
στην παρούσα Προκήρυξη. 

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο πεδίο 
παροχής των προκηρυσσόμενων με την παρούσα υπηρεσιών, όπως αυτό 
εξειδικεύεται στο Μέρος I της παρούσας και συγκεκριμένα σε συμβουλευτικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα αξιολόγησης και διαχείρισης έργων και 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Επίσης, θα πρέπει να απασχολεί στην επιχείρησή του ή να έχει τη δυνατότητα 
άμεσης σύναψης συνεργασίας με το προσωπικό που ορίζεται απαραίτητο για την 
παροχή των υπό προκήρυξη υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει ομάδα έργου, η οποία θα 
απαρτίζεται από στελέχη ικανά για την προσήκουσα υλοποίηση του έργου. Τα 
στελέχη της ομάδας έργου θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι τέσσερα (4) και να 
έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή 
συναφούς αντικειμένου με αυτά του έργου. 

Ένα από τα μέλη της Ομάδας Έργου θα οριστεί ως Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο 
οποίος θα αναλάβει τον τεχνικό σχεδιασμό, τον συντονισμό των υπολοίπων μελών 
της Ομάδας Έργου, και μεγάλο τμήμα της υλοποίησης του έργου. θα πρέπει να 
διαθέτει τουλάχιστον 10/ετή εμπειρία σε ανάλογες συμβουλευτικές και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και διαχείρισης 
επιχειρησιακών προγραμμάτων και έργων, καθώς και εμπειρία στην διαχείριση 
ομάδας υλοποίησης. Αναμένεται, ότι ο ΥΕ θα έχει σε μεγάλο βαθμό πρακτική 
συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου, και όχι μόνον διοικητικά καθήκοντα. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 
πέντε ετών σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτές που απαιτούνται 
για την υλοποίηση του έργου. Στο σύνολό τους, τα τέσσερα βασικά μέλη της 
Ομάδας Έργου θα πρέπει να υπερκαλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο / εμπειρία 
των υπηρεσιών που απαιτούνται.  
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2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

2.1.       Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 22 Απριλίου 2013 και ώρα 16.00. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Αντιπροσφορές, Προσφορές για 
μέρος του προκηρυσσόμενου έργου και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται 
αποδεκτές. 

 

2.2. Σύνταξη Προσφορών 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί 
στην Ελληνική και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στα Σημεία 2.5, 2.6 
και 2.7 της παρούσης. 

2.3. Υποβολή Προσφορών 

— Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 
Λ. Γεωργικής Σχολής 65, 57001, Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 22 Απριλίου 2013 
και μέχρι ώρα 16.00. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 
εισερχομένων της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

— Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω: 

1. ΕΛΤΑ 

2. Ταχυμεταφορών 

3. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην 
ανωτέρω υπηρεσία  έως την καταληκτική ημερομηνία 22 Απριλίου 2013 και 
ώρα 16.00. 

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνουν τα ερωτήματά τους έως την 12 Απριλίου 2013 στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία», στην ηλεκτρονική διεύθυνση afilatos@mou.gr ή με τηλεομοιοτυπία 
στον αριθμό 2310 024078 με την ένδειξη «Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος 
υποστήριξης στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020»   
υπ 'όψη  κ. Αστέριου Φυλάτου. 

Η Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για την Αξιολόγηση των Προσφορών μπορεί να 
ζητήσει διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, των 
άρθρων 2.5, 2.6 και 2.7 και οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να προβούν 
στην παροχή διευκρινίσεων μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης προς αυτούς του σχετικού αιτήματος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από 
την Επιτροπή δεν προσκομισθούν κατά τον προσήκοντα τρόπο και εντός της 
παραπάνω προθεσμίας, η προσφορά απορρίπτεται από την Επιτροπή. Από τις 
διευκρινίσεις που δίνονται από τον υποψήφιο ανάδοχο λαμβάνονται υπόψη μόνο 
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εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 

- Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την 
επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Προσφορά 

«Εμπειρογνώμονας – Σύμβουλος υποστήριξης στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020»   

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου 
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

Λ. Γεωργικής Σχολής 65 , 57001, Θεσσαλονίκη (2ος'Οροφος) 

Ημερομηνία Προσφοράς: (ημερομηνία) 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο» 

- Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 
να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

- Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, 
στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας ή ή ένωση φορέων που 
υποβάλλει την προσφορά. 

- Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 
επιμέρους φακέλους: 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 
αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο 
Σημείο 2.5. Στο φάκελο αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται και ένα αρχείο των 
βιογραφικών της ομάδας έργου σε ηλεκτρονική μορφή (Cd). 

2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα 
αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στο Σημείο 2.6. 
Στον φάκελο αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται και ένα πλήρες αρχείο της 
Τεχνικής Προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή (Cd). 

3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή 
αποκλεισμού και περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής 
Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής 
προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο 2.7. 

∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την 
καθορισμένη ημερομηνία 22 Απριλίου 2013 και μέχρι ώρα 16.00. Η υποβολή 
προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης. 

 

2.4 Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 150 ημερολογιακές ημέρες από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να 
γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
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καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

2.5 Περιεχόμενα φακέλου «∆ικαιολογητικά» 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, στον 
υποφάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην 
Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προσφέρων αποκλείεται από τη 
διαδικασία ανάθεσης του έργου. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας 
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα επί ποινή 
αποκλεισμού. Ειδικότερα, ο υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα 
κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 

1. Επικαιροποιημένο καταστατικό του φορέα ή οιαδήποτε στοιχείο από το οποίο 
να προκύπτει το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση 
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια ∆ημόσια Αρχή, ΦΕΚ Σύστασης της 
εταιρείας όπου απαιτείται κ.α). 

2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο 
ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο 
συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για 
λογαριασμό τα κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς 
και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι έως και την 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς: 

(α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή 
επαγγελματική ένωση, 

(β) η   προσφορά   συντάχθηκε   σύμφωνα   με   τους   όρους  της   
παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση, 

(γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, 

(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

(ε) είναι φορολογικά ενήμερος, 

(στ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος, 

(ζ) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα και δεν βρίσκεται σε κάποια 
νομική κατάσταση από τις αναφερόμενες στην παρ. 1.1. Β. 

4. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να 
προκύπτουν τα τυπικά προσόντα και η γενική και ειδική εμπειρία των 
Στελεχών της Ομάδας Έργου τους σε σχέση με όσα ορίζονται στο άρθρο 1.2. 
της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι 
αληθή και ακριβή. 

5. Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται 
αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της 
Ομάδας Έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :   ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Εταιρεία : 

Στέλεχος Καθήκοντα στην Ανθρωπομήνες (ή  

 Ομάδα ανθρωποημέρες) που προσφέρονται 
στο πλαίσια του έργου 

  π.χ. 6 ανθρωπομήνες 

   

   

   

 

.  Εάν τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα, 
υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη 
διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού. Αντικατάσταση των μελών της ομάδας έργου κατά την 
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και εφ’ όσον γνωστοποιηθεί έγκαιρα. Επίσης η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή 
οποιουδήποτε μέλους της Ομάδας Έργου, με άλλο στέλεχος αντίστοιχης 
τεχνογνωσίας και εμπειρίας. 

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να 
προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται κατά τα ως άνω 
προβλεπόμενα θα πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένη ως προς το γνήσιο της 
υπογραφής του δηλούντα. 

2.6.       Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα 
των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

— Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου 

— Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του Έργου 

— Ικανότητα  και  αποτελεσματικότητα του  οργανωτικού  σχήματος της Ομάδας 
Έργου 

2.6.1.   Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου 

Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του 
Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των 
απαιτήσεων που προβάλλονται εν όψει των παραδοτέων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του έργου, όπως καταγράφονται κατωτέρω στο Παράρτημα ΙΙ Όροι 
Αναφοράς της παρούσας. 
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2.6.2. Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του Έργου 

Η ενότητα «Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του Έργου» 
περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα 
περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου του 
προσφέροντος, τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, τα 
ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς τον τρόπο που 
προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο παρουσίασης 
των στοιχείων και των διαπιστώσεων και τα εργαλεία υποστήριξης για την 
υλοποίηση του παρόντος έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 

2.6.3. Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος 
της Ομάδας Έργου 

Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος 
της Ομάδας Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή της Ομάδας Έργου και του 
οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και 
συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και τα προτεινόμενα μέσα 
υλοποίησης προκειμένου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου. 

 

2.7.       Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική 
προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 
αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά 
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων 
εκπροσώπων των προσφερόντων. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο 
στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την 
προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να αναλύει το κόστος του 
Έργου και να περιγράφει τον τρόπο υλοποίησής του, με τον οποίο θα 
επιτυγχάνεται η προσήκουσα εκτέλεση του Έργου. 
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3.     ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

3.1. Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού 
που θα συγκροτηθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθμολόγησης και της 
κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το 
αρμόδιο όργανο για την ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης. 

3.2. ∆ιαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς. Η 
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

— ∆ιαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση που 
κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν 
προτάσεις, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την 
απόρριψη. Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές 
που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις.  

— Αξιολόγηση Ελαχίστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής. 

— Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τη 
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής καθώς και αυτά της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποστέλλονται προς έγκριση από 
την Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξη η 
οποία κατόπιν κοινοποιείται στους υποψηφίους αναδόχους. 

— Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 
φακέλου   «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

— Τελική Αξιολόγηση. 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με τη 
διαδικασία αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και την τελική 
αξιολόγηση αποστέλλονται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή για την 
έκδοση μίας εκτελεστής διοικητικής πράξης η οποία κατόπιν κοινοποιείται 
στους υποψηφίους αναδόχους. 

 

Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο πρακτικό της 
Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Το Έργο θα ανατεθεί με βάση την συμφερότερη Προσφορά η οποία θα προκύψει 
από την στάθμιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των 
Προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. 

3.3 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Για τις προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές και δεν απορρίφθηκαν για 
οποιοδήποτε λόγο σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας διενέργειας, 
επακολουθεί βαθμολόγηση και κατάταξη αυτών. Προς τούτο εφαρμόζεται ο 
ακόλουθος τύπος που βασίζεται στην βαθμολόγηση τριών κριτηρίων (Β1 , 
Β2, Β3 ) με αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας (α, β, γ): 
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ΒΤ =      α * Β1 + β * Β2 + γ * Β3 

όπου: 

Βτ = Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Β1 = Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το πρώτο κριτήριο 

Β2 = Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το δεύτερο κριτήριο 

Β3 = Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς κατά το τρίτο κριτήριο 

Οι  συντελεστές  βαρύτητας  των  επιμέρους  κριτηρίων  δίνονται  στον  
παρακάτω πίνακα. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

α     Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του 
Έργου. 

20% 

β      Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του Έργου και 
Μεθοδολογία διοίκησης έργου. 

40% 

γ     Στελέχωση Ομάδας έργου. Εξειδίκευση ρόλων και καθηκόντων 
στην υλοποίηση των επιμέρους φάσεων καθώς και βαθμός εμπλοκής 
τους. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα  του οργανωτικού 
σχήματος 

40% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 

Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με βαθμό, από το 80 έως το 120, κάθε 
ένα από τα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης. Βαθμολογίες κάτω του 80 
αντιστοιχούν σε προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της προκήρυξης, κι 
ως εκ τούτου θα απορριφθούν. Βαθμολογίες με 100 αντιστοιχούν σε προσφορές 
που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Βαθμολογίες άνω του 100 
αντιστοιχούν σε προσφορές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της προκήρυξης και 
προσφέρουν στα πλαίσια του έργου επιπλέον υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο βαθμός της Επιτροπής για κάθε κριτήριο είναι το άθροισμα των βαθμών του 
συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο 
βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και 
εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των 
βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

3.4 Οικονομική Προσφορά 

Για τη συγκριτική βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν 
αποδεκτές και δεν απορρίφθηκαν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 
διενέργειας, η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη της το κόστος κάθε 
προσφοράς, όπως δίδεται από τον προσφέροντα στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΟΥ. 

Το οποίο ορίζεται : 

Bκ = Συνολική αξία έργου χωρίς ΦΠΑ 

Στην περίπτωση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών   η Αναθέτουσα Αρχή πριν 
απορρίψει τις παραπάνω προσφορές, ζητεί εγγράφως διευκρινήσεις για τη σύνθεση 
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της προσφοράς και μπορεί να λάβει υπόψη επεξηγήσεις που αφορούν τον 
οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές 
λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει 
την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου του προσφέροντος. Αν οι εξηγήσεις 
δεν κριθούν ως απολύτως ικανοποιητικές η προσφορά απορρίπτεται. 

3.5 Τελική αξιολόγηση 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα 
προηγούμενα, η επιτροπή κατατάσσει τις προσφορές σε Πίνακα, κατά φθίνουσα 
σειρά του τελικού βαθμού: 

 

ΒΤ ΜΙΝΚ 

Βi  = 0,8-----  + 0,2 ----------      

ΜΑΧΤ ΒΚι 

όπου 

Bi       = η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i. 

Bτ        = o βαθμός τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζόμενου i. 

BK      = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου i . 

MAXτ   = Η καλύτερη τεχνική βαθμολογία μεταξύ των διαγωνιζομένων  

ΜΙΝΚ    = Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των διαγωνιζομένων 

Ο υπολογισμός του Bi γίνεται μέχρι πέμπτο δεκαδικό ψηφίο. To έκτο δεκαδικό 
ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0,1,2,3,4. Στρογγυλοποιείται προς τα άνω όταν 
έχει τιμές 5,6,7,8 και 9. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά 
φθίνουσα σειρά του βαθμού τεχνικής αξιολόγησης (Β). 

Η πρώτη με μεγαλύτερο βαθμό Bi προσφορά στον Πίνακα κατάταξης, θεωρείται η 
πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

 

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς και την εισήγηση για την τελική κατάταξη των υποψηφίων 
αναδόχων αποστέλλονται προς έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή και κατόπιν 
κοινοποιούνται στους υποψηφίους αναδόχους. 

To αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει 
τη σχετική σύμβαση. 

Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί 
και θα συνδέεται με τα παραδοτέα. 

Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
καλείται να προσκομίσει: 

.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα, σχετικό με 
την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για τον Πρόεδρο, 
Δ/νων Σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. της εταιρείας σας. 

.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
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τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει 
κινηθεί   εναντίον  τους  διαδικασία   κήρυξης  σε   πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής, στην οποία ο ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο ανάδοχος 
δηλώνει στην παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, από τα οποία να προκύπτει ότι 
ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. 

 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 
10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένης της 
προαίρεσης και Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 
σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα 
με το υπόδειγμα (Παράρτημα Ι) και εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 
Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το 
δικαίωμα. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Εσωτερική Διανομή : 

ο Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Χατζηδάκη 

ο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γ. Γιαννούση 

     ο  Γραφείο Γενικού Δντή κ. Κ. Κουκολιά 

  ο Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου «Ευρωπαϊκή 
Εδαφική Συνεργασία», Γραφείο Προϊσταμένου, Μονάδες Α, Β2 & Δ 

ο Κοινή Τεχνική Γραμματεία του  Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΥΠΟ∆Ε Ι ΓΜΑ    ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ    
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

ΚΑΛΗΣ   ΕΚΤ ΕΛ ΕΣΗΣ   ΤΗΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

(αρ. σύμβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης κατακύρωσης) 

ΠΡΟΣ  Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου  

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΆΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ  

της ....................... για ποσό ευρώ το οποίο τηρείται στη διάθεσή της Υπηρεσίας 

σας. 

1. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων 
των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 
και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που 
τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

2. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας 
την οποία   θα   μας   γνωστοποιήσετε   εγγράφως,   ότι   η δεν εκπλήρωσε 
την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή 
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή 
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών 
(3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. To ποσό που θα 
καταπέσει υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

3. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της   ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με 
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 
δικαστική μεσεγγύηση. 

4. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη 
ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι 
τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του 
ποσού της εγγύησης. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που 
έχουν χορηγηθεί στο ∆ημόσιο και ΝΠ∆∆, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, 
δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

1. Στόχοι της υποστήριξης 
 
Το έργο του Αναδόχου στοχεύει στη συνολική επιστημονική, συμβουλευτική, 
οργανωτική και γραμματειακή υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας κατά τη διαδικασία διαβούλευσης με τους θεσμικούς και λοιπούς 
φορείς καθώς και κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς χρονικούς 
περιορισμούς και τα χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
για τον σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
 
2. Το έργο του Αναδόχου 
 

Ι) Συνολική υποστήριξη των διαδικασιών κατάρτισης του Κοινού 
Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».  

 
Για το σκοπό αυτό ο Σύμβουλος θα συνεργάζεται συνεχώς με την αντίστοιχη 
Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος, καθώς και με τις εκάστοτε αντίστοιχες 
ομάδες και υπο-ομάδες κατάρτισης του Προγράμματος (ενδεικτικά: task force, 
programming group, drafting teams κλπ.) που ενδέχεται να οριστούν σε 
συνεργασία και με την Κυπριακή πλευρά.  

 
Ειδικότερα, ο Σύμβουλος: 
 

i) Θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει το έργο της Ομάδας Σχεδιασμού 
Προγράμματος, καθώς και των ενδεχόμενων άλλων ομάδων που 
προαναφέρθηκαν, όπως απαιτείται κατά περίπτωση. 

ii) Σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Τεχνική 
Γραμματεία του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» θα οργανώνει τις 
συνεδριάσεις της Ομάδας Σχεδιασμού και των άλλων ομάδων και υπο-ομάδων 
κατά περίπτωση με τους θεσμικούς φορείς του Ε.Π., όπου με γνώμονα τα 
παραπάνω θα παρέχει την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη και θα 
προετοιμάζει το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. 

iii) Θα υποβάλλει μεθοδολογικές προτάσεις τόσο σε σχέση με την εξέλιξη 
των διαδικασιών κατάρτισης του νέου Προγράμματος, όσο και σε σχέση με το ίδιο 
το νέο Πρόγραμμα. 

iv) Θα διευκολύνει το συντονισμό των διαβουλεύσεων μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών στο υπό κατάρτιση Πρόγραμμα. 

v) Θα μεριμνά για το συντονισμό της συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού 
του Κοινού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». 

vi)Θα παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την οριστική έγκριση του 
Προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

vii) Θα αναφέρεται στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος που έχει 
συσταθεί και από τις δύο χώρες.  

 
ΙΙ. Υποστήριξη της κατάρτισης Κοινού Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020».  
 
Για το σκοπό αυτό ο Σύμβουλος: 

i) Θα εκπονήσει Σχέδιο Δομής και Περιεχομένων του Ε.Π. Ελλάδα – 
Κύπρος 2014-2020 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που προβλέπονται στους 
σχετικούς Κανονισμούς, Οδηγίες και άλλα έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
Ενδεικτικά το εν λόγω Σχέδιο, εκτός από τους τίτλους περιεχομένων, θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει μια περιγραφή για κάθε τίτλο ή/και σχετική αιτιολόγηση ή ότι άλλο 
κριθεί απαραίτητο για τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων μερών στην ανάπτυξη 
πνεύματος συνεργασίας και συναντίληψης σε σχέση με το υπό κατάρτιση 
Πρόγραμμα. 

ii) Θα συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συνθέτει και παρουσιάζει τα 
κατάλληλα στοιχεία που διευκολύνουν στην ανάπτυξη και διατύπωση της 
στρατηγικής του Προγράμματος.  
Ενδεικτικά, πρόκειται για: 
(α) Παρουσίαση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στις συνεργαζόμενες 
χώρες, καθώς και του γενικότερου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος του 
κοινού Προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση σε ότι αφορά στις επιλέξιμες περιοχές. 
(β) Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων Προγραμματικών 
Περιόδων. 
(γ) Προσδιορισμός των προγραμματικών στόχων, στρατηγικών και 
προτεραιοτήτων, σύμφωνα και με τους σχετικούς Κανονισμούς ή/και τα Σχέδια 
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και άλλα σχετικά κείμενα θεσμικού τύπου 
όπως Οδηγίες, Κατευθύνσεις, κλπ., αλλά και σύμφωνα με τον Αναπτυξιακό 
Σχεδιασμό των δύο χωρών, τους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς στην επιλέξιμη 
περιοχή και ιδιαίτερα τα Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια Αναφοράς της Ελλάδος και της 
Κύπρου. 

iii) Θα προσδιορίσει τους απαραίτητους ποσοτικοποιημένους στόχους και 
θα αναπτύξει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών του Προγράμματος τόσο σε 
επίπεδο Προγραμματικού Εγγράφου όσο και σε επίπεδο Έργων. Το εν λόγω 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Δεικτών θα πρέπει να βασίζεται κυρίως: 
(α) Στην εμπειρία (δεδομένα και άλλο πληροφοριακό υλικό) της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου. 
(β) Στις εισροές που μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές των 
συνεργαζόμενων χωρών (π.χ. από αξιολογήσεις εν εξελίξει Ε.Π., από επίσημα 
στατιστικά στοιχεία, κ.λπ).  
(γ) Στις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών, Οδηγιών, Εγγράφων Εργασίας και 
των άλλων σχετικών κειμένων θεσμικού τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

iv) Θα εκπονήσει την Ανάλυση Κινδύνου (S.W.O.T. analysis) του Κοινού 
Προγράμματος. Για τη ανάλυση αυτή θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λάβει υπόψη 
και το τρέχον Πρόγραμμα αλλά και να προχωρήσει σε συλλογή και επεξεργασία 
επιπλέον στοιχείων σε συνεργασία με τις δύο συνεργαζόμενες χώρες. 

v) Θα διατυπώσει προτάσεις για τον προσδιορισμό των απαραίτητων 
δομών, διαδικασιών και ρόλων των διαφόρων εμπλεκομένων στο σχεδιαζόμενο 
Πρόγραμμα. 

vi) Θα προετοιμάσει και θα εισηγηθεί θέματα που αφορούν τον 
προϋπολογισμό του Προγράμματος, όπως κατανομή διαθέσιμων πόρων σε σχέση 
με τους Άξονες Παρέμβασης, τις Θεματικές Προτεραιότητες, τους χρηματοδοτικούς 
πίνακες, τις χρηματορροές, καθώς και θέματα που αφορούν τις διαδικασίες 
χρηματοοικονομικών και άλλων ελέγχων, κλπ. 

vii) Θα διατυπώσει εισηγήσεις σχετικά με τις αναγκαίες θεσμικές και 
οργανωτικές προσαρμογές που αποτελούν προϋποθέσεις αποτελεσματικής 
εφαρμογής του νέου Προγράμματος. 

viii) Κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του ο Σύμβουλος θα 
συνεργάζεται με τους θεσμικούς φορείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος καθώς 
και με οποιονδήποτε άλλον του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και ιδίως με 
τους Συμβούλους της Αξιολόγησης του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», της 
Εκ των Προτέρων Αξιολόγησης (Ex Ante Evaluation) του Ε.Π. Ελλάδα – Κύπρος 
2014-2020 και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Strategic 
Environmental Assesment) του Ε.Π. Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.  
Ο Σύμβουλος, έπειτα από την έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, 
υποχρεούται να παρευρίσκετε σε τεχνικές ή άλλες συναντήσεις σχετικές με τον 
σχεδιασμό του Ε.Π. Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα 
στην έδρα της Διαχειριστικής Αρχής ή και αλλού. 
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Με βάση όλα τα παραπάνω, ο Σύμβουλος θα προχωρήσει στη σύνθεση ενός 
ενιαίου και συνεκτικού κειμένου – του Κοινού Προγραμματικού Εγγράφου – το 
οποίο θα προταθεί για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον Σύμβουλο τη σύνταξη σχετικών 
Ειδικών Αναφορών και Παρουσιάσεων στην Αγγλική γλώσσα τα οποία θα 
συνοδεύουν το κείμενο του Κοινού Προγραμματικού Εγγράφου. 
 
3. Στάδια Υλοποίησης – Παραδοτέα του Έργου  
 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Σύμβουλος οφείλει θα παραδώσει εντύπως και 
σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω παραδοτέα: 

 
1ο Παραδοτέο 
Οριστικοποίηση της μεθοδολογίας κατάρτισης και το σχέδιο της δομής και 

του περιεχομένου του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα – Κύπρος 
2014-2020», συνοδευόμενο από μία έκθεση – αναφορά προόδου των διαδικασιών 
κατάρτισης όπου θα περιγράφονται μεταξύ άλλων και οι υποστηρικτικές ενέργειες 
του Συμβούλου, σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η αμοιβή του Συμβούλου για τον εν λόγω παραδοτέο θα ανέλθει σε 
ποσοστό 20% επί της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής. 

 
2ο Παραδοτέο 
Το σχέδιο του Κοινού Προγραμματικού Εγγράφου του Ε.Π. «Ελλάδα – 

Κύπρος 2014-2020» που θα προταθεί για υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
συνοδευόμενο από μία έκθεση – αναφορά προόδου των διαδικασιών κατάρτισης 
όπου θα περιγράφονται μεταξύ άλλων και οι υποστηρικτικές ενέργειες του 
Συμβούλου, σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η αμοιβή του Συμβούλου για τον εν λόγω παραδοτέο θα ανέλθει σε 
ποσοστό 20% επί της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής. 

 
3ο Παραδοτέο 
Το τελικό κείμενο του Κοινού Προγραμματικού Εγγράφου του Ε.Π. 

«Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, συνοδευόμενο από μία έκθεση – αναφορά προόδου των διαδικασιών 
κατάρτισης όπου θα περιγράφονται μεταξύ άλλων και οι υποστηρικτικές ενέργειες 
του Συμβούλου, σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η αμοιβή του Συμβούλου για τον εν λόγω παραδοτέο θα ανέλθει σε 
ποσοστό 40% επί της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής. 

 
4ο Παραδοτέο 
Έκθεση – Αναφορά στην οποία θα γίνεται περιγραφή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Συμβούλου προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής προς έγκριση του Κοινού Προγραμματικού 
Εγγράφου του Ε.Π. «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» από τη Διαχειριστική Αρχή, 
έως την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Η αμοιβή του Συμβούλου για τον εν λόγω παραδοτέο θα ανέλθει σε 
ποσοστό 20% επί της συνολικής συμφωνηθείσας αμοιβής. 

 
Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και σε τρία (3) 

αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

4. Προδιαγραφές της ομάδας υποστήριξης 
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Μια περιγραφή της εταιρίας / εμπειρογνώμονα του νομικού/φυσικού 
προσώπου που θα υλοποιήσει το έργο, 

• Μια περιγραφή προηγούμενων υπηρεσιών σχετικών με την παρούσα, που 
θα αναφέρεται το ύψος του συμβολαίου, η ημερομηνία παράδοσης της 
υπηρεσίας και η αναθέτουσα αρχή, 
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• Μια περιγραφή των προσόντων των ατόμων της Ομάδας Έργου, που θα 
υποστηρίξουν την ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ, μέσα στην οποία θα διατυπώνονται η 
εμπειρία και η γνώση τους στον τομέα του στρατηγικού σχεδιασμού των 
προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 
επιλέξιμη περιοχή το Προγράμματος. 
 

5 .Χρονοδιάγραμμα 

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της σύμβασης και το πλάνο παραδοτέων φαίνεται 
στο ακόλουθο διάγραμμα Gantt.  
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