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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 24 Ιουνίου 2021
Αρ. Πρωτ: 158609/995

ΠΡΟ:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 732/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 158413/8332/10-06-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του
Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ
– Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 732/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
για τθν ανάκεςθ του ζργου: «Υπθρεςίεσ Συμβοφλου υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ Ενδιάμεςου
Φορζα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) για τθν υλοποίθςθ των Εκχωρουμζνων Μζτρων/Δράςεων του ΠΑΑ 20142020 – Υλοποίθςθ του υποζργου Β.3/Β.3.1 τθσ Τεχνικισ Βοικειασ του Μζτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020»
(ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011385240)» με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων προμθκευτϊνπαρεχόντων υπθρεςιϊν *Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.4782/2021 και Υ.Α.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017)+ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ,
προχπολογιςμόσ: 60.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΣΑΕ 082/1, κ.ε.: 2018ΣΕ08210039. Β) Ζγκριςθ τθσ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Γ) Συγκρότθςθ: 1) τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και 2) τθσ
επιτροπισ ενςτάςεων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: 9Λ4Ο7Λ6-ΤΧ9
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 36/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 22θ Ιουνίου 2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 168586/1070/18-06-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Σπθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Π.Δ.Ε. κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 732/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 16ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των όρων διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου: «Υπθρεςίεσ
Συμβοφλου υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) για τθν υλοποίθςθ των
Εκχωρουμζνων Μζτρων/Δράςεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίθςθ του υποζργου Β.3/Β.3.1 τθσ
Τεχνικισ Βοικειασ του Μζτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011385240)» με τθν διαδικαςία
ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων προμθκευτϊν-παρεχόντων υπθρεςιϊν *Ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε με τον Ν.4782/2021 και Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017)+
και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, προχπολογιςμόσ: 60.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.,
χρθματοδότθςθ:

Πρόγραμμα

Αγροτικισ

Ανάπτυξθσ

(ΠΑΑ)

2014-2020

/

ΣΑΕ

082/1,

κ.ε.:

2018ΣΕ08210039. Β) Ζγκριςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Γ) Συγκρότθςθ: 1) τθσ
επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και 2) τθσ επιτροπισ ενςτάςεων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 158413/8332/10-06-2021 (ορκι επανάλθψθ) ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Οικονομικισ Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ
και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
6. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’ αρικμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν ανάλθψθ
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
8. Σθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
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9. Σθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
10. Σθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11. Σθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ υνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
12. Σθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
13. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 40 «Αρμοδιότθτεσ Οικονομικισ Επιτροπισ ΟΣΑ α και β βακμοφ και
Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ ΟΣΑ α βακμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτθςε το άρκρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «χζδιο Καλλικράτθσ» «αρμοδιότθτεσ οικονομικισ επιτροπισ περιφερειϊν»
14. Σθν αρικμ. 186/2020 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςθ του
Προχπολογιςμοφ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ
προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ με τθν υπ’ αρικ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςθ του
ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
15. Σθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Τπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το χρθματικό
ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
16. Σθ με αρικμ. πρωτ. 3465/06.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΩ234653ΠΓ-Η6Γ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο:
«Τλοποίθςθ Ενεργειϊν Σεχνικισ Βοικειασ από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, για τθν εφαρμογι των Μζτρων/Δράςεων του Προγράμματοσ
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020 που τθσ ζχουν εκχωρθκεί» ςτο Μζτρο 20 του προγράμματοσ «Αγροτικι
Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014-2020.
17. Σθν υπϋ αρικ. 2545 απόφαςθ (ΦΕΚ 3447/Βϋ/25-10-2016) περί εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων τθσ Ειδικισ
Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ (ΕΤΔ ΠΑΑ) του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) ςτισ
Γενικζσ Διευκφνςεισ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των Περιφερειϊν, ωσ Ενδιάμεςοι
Φορείσ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.
18. Σθν υπϋ αρικ. 2028 απόφαςθ (ΦΕΚ 2758/Βϋ/11-07-2018) περί οριςμοφ Δικαιοφχων Ενεργειϊν Σεχνικισ
Βοικειασ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 ςτθν Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ.
19. Σθν υπϋ αρικ. 174/16-10-2018 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ
υλοποίθςθσ ενεργειϊν Σεχνικισ Βοικειασ από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ ΠΔΕ για τθν εφαρμογι των μζτρων / δράςεων του ΠΑΑ 2014-2020 που τθσ ζχουν εκχωρθκεί».
20. Σθν υπϋ αρικ. 652/98199 απόφαςθ (ΦΕΚ 1533/Βϋ/22-04-2020) περί ανάκεςθσ κακθκόντων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ωσ Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ Σαμείου
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςε Τπθρεςίεσ Περιφερειϊν για ενζργειεσ Σεχνικισ Βοικειασ του Μζτρου 20 του ΠΑΑ 20142020.
21. Σθν υπϋ αρικ. 58602/18-09-2020 εγκφκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ περί των διαδικαςιϊν πλθρωμισ του Μζτρου 20
«Σεχνικι Βοικεια Κρατϊν Μελϊν» του ΠΑΑ 2014-2020.
22. Σθν με αρ. πρωτ. 1213/19-04-2021 απαντθτικι επιςτολι (ζγκριςθ) τθσ Μονάδασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ τθσ
Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 με κζμα «Προγραμματιςμόσ
Τλοποίθςθσ Ενεργειϊν Σεχνικισ Βοικειασ του ΠΑΑ 2014-2020» από τθν Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
23. Σθν με αρικμ. πρωτ. 767/19.03.2021 (ΑΔΑ: 99Η14653ΠΓ-3Θ) απόφαςθ τθσ Μονάδασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ
τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 με κζμα «Εικοςτι πζμπτθ
απόφαςθ εγγραφισ και επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων προμθκευτϊν και παρεχόντων υπθρεςιϊν ςτον
κατάλογο τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΕΤΔ ΠΑΑ)».
24. Σθν με αρικμ. πρωτ. 957/01.04.2021 απαντθτικι επιςτολι (ζγκριςθ) τθσ Μονάδασ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ τθσ
Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 με κζμα «Διάκεςθ
καταλόγου προμθκευτϊν και παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-2020» από τθν Δ/νςθ Αγροτικισ
Οικονομίασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
φμφωνα με το άρκρο 12 «Διαδικαςία ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μζςω καταλόγου και κανόνεσ
δθμοςιότθτασ τθσ Τ.Α. 23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017) ιςχφουν τα εξισ:
1. Οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ μζςω καταλόγου του παρόντοσ άρκρου αφοροφν ςε ςυμβάςεισ, με προχπολογιςμό
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φψουσ από 20.001 ζωσ 60.000 ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και ςε ενζργειεσ τεχνικισ βοικειασ κατά τισ
διατάξεισ του Μζρουσ Αϋ, όπωσ εξειδικεφονται κάκε φορά ςτο παράρτθμα τθσ παροφςασ.
3. Για ςυμβάςεισ με προχπολογιςμό από 40.001 ευρϊ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και μζχρι το ποςό των
60.000 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ ιςχφουν τα ακόλουκα: Θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει Πρόςκλθςθ
Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία ορίηονται οι ειδικότεροι όροι, και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθν
υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ επίςθσ και τα κριτιρια ανάκεςθσ. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία πραγματοποιείται
με τθν αποςτολι τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ςε τρία κατ’ ελάχιςτον φυςικά/νομικά πρόςωπα
εγγεγραμμζνα ςτον κατάλογο, τα οποία βάςει των ςτοιχείων του καταλόγου και τισ ειδικότερεσ απαιτιςεισ του
κατά περίπτωςθ ζργου είναι ςε κζςθ να υλοποιιςουν με επάρκεια τθ ςφμβαςθ.
4. τθν ανωτζρω πρόςκλθςθ και ανάλογα με το ακολουκοφμενο κριτιριο ανάκεςθσ αναφζρονται με ςαφινεια
όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςχετικά με τθν οικονομικι ι/και τεχνικι προςφορά, κακϊσ και με τα ειδικότερα
κριτιρια αξιολόγθςισ τουσ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για τθν:
1. Ζγκριςθ όρων διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου : «Τπθρεςίεσ
υμβοφλου υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ
& Κτθνιατρικισ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ Ενδιάμεςου Φο ρζα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) για τθν υλοποίθςθ των Εκχωρούμενων
Μζτρων/Δράςεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Τλοποίθςθ του υποζργου Β .3/Β.3.1 τθσ Σεχνικθ́σ Βοθ́κειασ του Μέτρου
20/ΠΑΑ 2014-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΑΑ: 0011385240)» με τθν διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων
προμθκευτϊν-παρεχόντων υπθρεςιϊν *Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016) όπωσ τροποποιικθκε με τον
Ν.4782/2021 και Τ.Α. 23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017)+, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
60.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ
2. Ζγκριςθ του επιςυναπτόμενου τεφχουσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ
3. Σθ ςφςταςθ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ Γεν. Δ/νςθσ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ:
Α) τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι:
Σακτικά Μζλθ:
1. Καλαντηόπουλοσ Γεϊργιοσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ
2. Κακαρίδθ Ελζνθ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
3. Αγά Βαςιλικι, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Αναπλθρωματικά Μζλθ:
1. Αγγελι Καλλιόπθ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ αναπλθρϊτρια πρόεδροσ
2. Αλεξανδρόπουλοσ Ιωάννθσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
3. Χαραλαμπακοποφλου Ανδρομάχθ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Β) Σθ επιτροπισ ενςτάςεων αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι:
Σακτικά Μζλθ:
1. Λιοφρδθ Μαρία, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ
2. Σςόλκα κωνςταντίνα, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
3. πίνοσ Ευκφμιοσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Αναπλθρωματικά Μζλθ:
1. Ρζππα Παναγιϊτα-Ελευκερία, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ αναπλθρϊτρια πρόεδροσ
2. Ανδριακοποφλου Ακριβι, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
3. Χωρζμθ Κωνςταντίνα, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν ΑΕ
2018Ε08210039.Θ Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ
(ΕΓΣΑΑ)
Θ Πρόςκλθςθ ζχει ωσ εξισ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ – ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ
: Ρανεπιςτθμίου 254, Κτιριο Βϋ
Ταχ. Κϊδ.
: 26443, Ράτρα
Ρλθροφορίεσ : Μ. Διαμαντοποφλου
Τθλζφωνο
: 2613 613411
e-mail
: m.diamantopoulou@pde.gov.gr

ΠΡΟ: 1. …………………………………
2. ………………………………….
3. …………………………………

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΩΑ
ΕΝΔΙΑΜΕΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ΕΦΔ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΚΧΩΡΟΤΜΕΝΩΝ
ΜΕΣΡΩΝ/ΔΡΑΕΩΝΣΟΤ ΠΑΑ 2014-2020-ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ Β.3/Β.3.1. ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΟΤ ΜΕΣΡΟΤ 20/ΠΑΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΟΠΑΑ: 0011385240)» ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
ΤΜΒΑΗ ΜΕΩ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ/ΠΑΡΕΧΟΝΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ *Ν. 4412/2016, ΟΠΩ
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΟΝ Ν.4782/2021, ΚΑΙ ΣΗΝ Τ.Α. 23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ
677/τ.Β’/3.03.2017)+
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 60.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Το υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ.147/τ.Α/8.8.2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Τισ διατάξεισ του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία.
5. Του ν. 4314/2014 (Α' 265)
Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014−2020,
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Β)ΕνςωμάτωςθτθσΟδθγίασ2012/17τουΕυρωπαϊκοφΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουτθσ13θσΙουνίου20
12(ΕΕL156/16.6.2012)ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ
διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013».
6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
7. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου1.
8. Τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
9. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο».
10. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».
11. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
12. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».
13. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ15.
14. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα».
15. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία».
16. Του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
17. Τθν υπ’αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, με τθν οποία
ανακθρφχκθκαν ο Ρεριφερειάρχθσ και οι Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι τθσ ΡΔΕ, για τθν περίοδο 20192023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περιφερειακισ
περιόδου από 1-9-2019 ζωσ 31-12-2023.
18. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Αϋ/23.12.2014), «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 ( ΕΕ L
156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Αϋ 297) και άλλεσ διατάξεισ»
, όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
19. Τθσ υπ’ αρικ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεςτικι Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ, για τθν ζγκριςθ
του προγράμματοσ αγροτικισ ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ για ςτιριξθ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ, όπωσ ιςχφει κάκε φορά.
20. Τθσ με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Βϋ/04.05.2016) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων με κζμα «Θζςπιςθ διαδικαςιϊν του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου του
Ρρογράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014–2020» (ΣΔΕ), όπωσ τροποποιικθκε ςφμφωνα
με τθν με αρ. πρωτ. 3417/22-12-2016 (ΦΕΚ 4222/Βϋ/28-12-2016) Απόφαςθ και ιςχφει κάκε φορά.
21. Των από 25-02-2020 (Α’ 42), 11-03-2020 (Α’ 55), 14-03-2020 (Α’ 64) και 20-03-2020 (Α’68)Ρράξεων
Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, οι οποίεσ κυρϊκθκαν με τουσ ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ν. 4683/2020 (Α’
83), οι οποίεσ περιλαμβάνουν επιμζρουσ διατάξεισ που ρυκμίηουν ηθτιματα δθμοςίων ςυμβάςεων για
το χρονικό διάςτθμα λιψθσ ζκτακτων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ του ιοφ COVID-19,
κακϊσ και όςων άλλων ςχετικϊν ΡΝΡ εκδοκοφν για τον ίδιο λόγο, ςτο βακμό που αφοροφν τισ
διαδικαςίεσ ανάκεςθσ κι εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και ιςχφουν κατά τθν εκτζλεςι τθσ.
22. Τθσ ΚΥΑ των Υπουργϊν ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΟΤΙΚΘΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ με Αρικμ. 2220/75789/01-7-2016 και κζμα «Διαδικαςία και λεπτομζρειεσ
πλθρωμισ δθμοςίων ζργων-υποζργων του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 που
υλοποιοφνται από φορείσ του Δθμοςίου Τομζα, Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ και ιδιϊτεσ» (ΦΕΚ
2090/Β/2016) και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ του ΟΡΕΚΕΡΕ.
2
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23. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται
ρθτά παραπάνω.
24. Τθ με αρικμ. πρωτ. 3465/06.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΩ234653ΡΓ-Η6Γ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο:
«Υλοποίθςθ Ενεργειϊν Τεχνικισ Βοικειασ από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ
Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδοσ, για τθν εφαρμογι των
Μζτρων/Δράςεων του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΑΑ) 2014-2020 που τθσ ζχουν
εκχωρθκεί» ςτο Μζτρο 20 του προγράμματοσ «Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2014-2020.
25. Τθν υπϋ αρικ. 2545 απόφαςθ (ΦΕΚ 3447/Βϋ/25-10-2016) περί εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων τθσ Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ (ΕΥΔ ΡΑΑ) του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΡΑΑ 20142020) ςτισ Γενικζσ Διευκφνςεισ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των
Ρεριφερειϊν, ωσ Ενδιάμεςοι Φορείσ Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) Ρράξεων ΡΑΑ.
26. Τθν υπϋ αρικ. 2028 απόφαςθ (ΦΕΚ 2758/Βϋ/11-07-2018) περί οριςμοφ Δικαιοφχων Ενεργειϊν Τεχνικισ
Βοικειασ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ.
27. Τθν υπϋ αρικ. 174/16-10-2018 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ υλοποίθςθσ ενεργειϊν Τεχνικισ Βοικειασ από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριφερειακισ
Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ ΡΔΕ για τθν εφαρμογι των μζτρων / δράςεων του ΡΑΑ 20142020 που τθσ ζχουν εκχωρθκεί».
28. Τθν υπϋ αρικ. 652/98199 απόφαςθ (ΦΕΚ 1533/Βϋ/22-04-2020) περί ανάκεςθσ κακθκόντων του
Ο.Ρ.Ε.Κ.Ε.Ρ.Ε. ωσ Οργανιςμοφ Ρλθρωμϊν ςτο πλαίςιο διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ
Ταμείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ ςε Υπθρεςίεσ Ρεριφερειϊν για ενζργειεσ Τεχνικισ Βοικειασ του
Μζτρου 20 του ΡΑΑ 2014-2020.
29. Τθν υπϋ αρικ. 58602/18-09-2020 εγκφκλιο του ΟΡΕΚΕΡΕ περί των διαδικαςιϊν πλθρωμισ του Μζτρου
20 «Τεχνικι Βοικεια Κρατϊν Μελϊν» του ΡΑΑ 2014-2020.
30. Τθν με αρ. πρωτ. 1213/19-04-2021 απαντθτικι επιςτολι (ζγκριςθ) τθσ Μονάδασ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ
τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 με κζμα
«Ρρογραμματιςμόσ Υλοποίθςθσ Ενεργειϊν Τεχνικισ Βοικειασ του ΡΑΑ 2014-2020» από τθν Δ/νςθ
Αγροτικισ Οικονομίασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
31. Τθν με αρικμ. πρωτ. 767/19.03.2021 (ΑΔΑ: 99Η14653ΡΓ-3ΘΣ) απόφαςθ τθσ Μονάδασ Τεχνικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020
με κζμα «Εικοςτι πζμπτθ απόφαςθ εγγραφισ και επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων προμθκευτϊν και
παρεχόντων υπθρεςιϊν ςτον κατάλογο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΕΥΔ ΡΑΑ)».
32. Τθν με αρικμ. πρωτ. 957/01.04.2021 απαντθτικι επιςτολι (ζγκριςθ) τθσ Μονάδασ Τεχνικισ
Υποςτιριξθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020
με κζμα «Διάκεςθ καταλόγου προμθκευτϊν και παρεχόμενων υπθρεςιϊν τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020»
από τθν Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
33. Τθν αρικμ. ……./2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: «………………»

Προςκαλεί
Τουσ παρακάτω οικονομικοφσ φορείσ, που είναι εγγεγραμμζνοι ςτον κατάλογο των προμθκευτϊν και
παρεχόντων υπθρεςίεσ τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020, όπωσ αυτόσ ιςχφει,ςτθν κατθγορία Β.3.1:
1. ……………………………………………….
2. ………………………………………………..
3. ………………………………………………….
να υποβάλλουν προςφορζσ για τθν ανάκεςθ του ζργου: «Υπθρεςίεσ Συμβοφλου υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ
Διεφκυνςθσ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ , ωσ
3
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Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) για τθν υλοποίθςθ των Εκχωρούμενων Μέτρων /Δράςεων του ΡΑΑ
2014-2020 – Υλοποίθςθ του υποζργου Β.3/Β.3.1 τθσ Τεχνικθ́σ Βοθ́κειασ του Μέτρου 20/ΡΑΑ 2014-2020»
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν ΣΑΕ
2018ΣΕ08210039.
Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΓΕΩΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ (ΕΓΤΑΑ).
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV): 85312300-2 (Υπθρεςίεσ κακοδιγθςθσ και παροχισ ςυμβουλϊν).
Πλαίςιο Ανάκεςθσ: Διαδικαςία επιλογισ μζςα από τον κατάλογο προμθκευτϊν/παρεχόντων υπθρεςιϊν
*Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021, και τθν
Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017) και Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ
677/τ.Β’/3.03.2017)+.
Κριτιριο Ανάκεςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ.
Διάρκεια Τλοποίθςθσ: Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24)
μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Προχπολογιςμόσ: 48.387.10€ πλζον του ιςχφοντοσ ΦΡΑ, ιτοι 60.000,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΡΑ
Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν: ……/…./2021.
Ημερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ: ……/…./2021.
Ημερομθνία αποςφράγιςθσ προςφορϊν: Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από τθν
αρμόδια επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Δ/νςθσ
Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθν ………./……./2021. Στθν ςυνεδρίαςθ τθσ επιτροπισ μποροφν να
παρίςτανται οι υποψιφιοι ανάδοχοι.
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ ςε τρίτουσ, υπό μορφι εργολαβίασ, οποιουδιποτε μζρουσ του αντικειμζνου
τθσ παροφςασ.
Θ προςφορά του κάκε οικονομικοφ φορζα ζχει ιςχφ τριϊν (3) μθνϊν προςμετροφμενων από τθν επομζνθ
τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν και υποβάλλεται, εντόσ ςφραγιςμζνου φακζλου,
ςτα γραφεία του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, Ρανεπιςτθμίου 254, ΤΚ 26443 Ράτρα.
Θ παροφςα κα αναρτθκεί ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ
(http://www.agrotikianaptixi.gr/) και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
(http://www.pde.gov.gr/gr).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΚΣΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΗ
4
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΤΜΒΑΗ
Αντικείμενο του ζργου είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου ςτθ διαδικαςία υποςτιριξθσ του
Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ κατά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ των μζτρων του ΡΑΑ
2014-2020.
Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ του Συμβοφλου ςυνίςτανται ςτα ακόλουκα:
 Διοικητική διεκπεραίωςη προσ υποβοήθηςη του ζργου των ελεγκτών τησ ΔΑΟ (Κεντρική Τπηρεςία)
ωσ προσ τα μζτρα του ΠΑΑ 2014-2020
Για τθν ομαλι διεκπεραίωςθ των ζργων που ιδθ υλοποιοφνται και δεν ζχουν ολοκλθρωκεί ο τεχνικόσ
ςφμβουλοσ κα υλοποιιςει τα παρακάτω:
 Αρχειοκζτθςθ φακζλων των ενταγμζνων και απορριπτόμενων ζργων για τθν διευκόλυνςθ τθσ
παρακολοφκθςισ τουσ
 Ραρακολοφκθςθ και επίβλεψθ δικαιοφχων για τθν ζγκαιρθ τιρθςθ των δεςμεφςεων και υποχρεϊςεων
που προκφπτουν από τισ αποφάςεισ ζνταξθσ
 Ρροετοιμαςία των φακζλων αιτιςεων τροποποιιςεων , με τα απαραίτθτα , ςφμφωνα με το κεςμικό
πλαίςιο, δικαιολογθτικά και πρόταςθ ςτθν Υπθρεςία για τθν αποδοχι τουσ ι όχι
 εξζταςθ και ςυμπλθ́ρωςθ των φυςικών φακέλων αιτθ́ςεων τροποποίθςθσ, ωσ προσ τθν πλθρότθτά
τουσ,
 ςυμπλιρωςθ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ και «Συγκεντρωτικισ κατάςταςθσ εξζταςθσ των αιτιςεων
τροποποίθςθσ»,
 ςυμπλιρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τισ αιτιςεισ τροποποίθςθσ που υποβλικθκαν
 Ρροετοιμαςία των φακζλων αιτιςεων ελζγχου (πλθρωμισ) με τα απαραίτθτα, ςφμφωνα με το κεςμικό
πλαίςιο, υποςτθρικτικά δικαιολογθτικά και πρόταςθ ςτθν Υπθρεςία για τθν αποδοχι τθσ ι όχι
 εξζταςθ και ςυμπλιρωςθ των φυςικϊν φακζλων των αιτιςεων ελζγχου (πλθρωμισ), ωσ προσ τθν
πλθρότθτά τουσ,
 ςυμπλιρωςθ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ και «Συγκεντρωτικισ κατάςταςθσ εξζταςθσ των αιτιςεων
ελζγχου πλθρωμισ»,
 ςυμπλιρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με
τισ αιτθ́ςεισ ελέγχου
(πλθρωμισ) που
υποβλικθκαν.
 Ρροετοιμαςία των φακζλων αιτιςεων ενδικοφανϊν προςφυγϊν δικαιοφχων επί του αποτελζςματοσ
εκκακάριςθσ Δθμόςιασ Ενίςχυςθσ, με τα απαραίτθτα, ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο , δικαιολογθτικά
και πρόταςθ ςτθν Υπθρεςία για τθν αποδοχθ́ τουσ θ́ όχι
 εξζταςθ και ςυμπλιρωςθ των φυςικϊν φακζλων αιτιςεων ενδικοφανϊν προςφυγϊν των
δικαιοφχων
 ςυμπλιρωςθ ζκκεςθσ τεκμθρίωςθσ επί κάκε αίτθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ
 ςυμπλιρωςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με τισ αιτιςεισ ενδικοφανοφσ προςφυγισ
 Διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ πράξεων (αιτιςεισ πλθρωμισ – επαλικευςθ – πιςτοποίθςθ και ολοκλιρωςθ
πράξεων). Οι διαδικαςίεσ ολοκλιρωςθσ πράξεων περιλαμβάνουν:
 τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ πλθρωμισ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά,
 μεταφορά από το ΡΣΚΕ ςτο ΟΡΣΑΑ των αιτιςεων πλθρωμισ,
 διοικθτικόσ ζλεγχοσ αιτιςεων,
 ζκδοςθ και καταχϊρθςθ μζςω ΟΡΣΑΑ απόφαςθ ολοκλιρωςθσ πράξθσ.
 Τποςτήριξη ςτην ζκδοςη χεδίου Αποφάςεων ανάκληςησ-απζνταξησ τησ Πράξεων ςε νζεσ
προκηρφξεισ
Ο Σφμβουλοσ κα αναλάβει τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν για τθν ζκδοςθ νζων προκθρφξεων και τθν
αξιολόγθςθ των προτάςεων για τθν άμεςθ ζνταξθ των δικαιοφχων ςτα προγράμματα και τθν ζναρξθ
υλοποίθςθσ των δράςεων.
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2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ
Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ πράξθσ ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24)
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εκτζλεςθ του ζργου του αναδόχου πραγματοποιείται τμθματικά ωσ εξισ :
Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να παρουςιαςτεί ςτον ΕΦΔ (Γενικι
Ρεριφερειακι Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ ΡΔΕ) και ςε ςυνεννόθςθ μαηί του να
κακοριςτεί, το αργότερο εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν, θ μεκοδολογία εκτζλεςθσ του ζργου.
Το 1ο παραδοτζο ολοκλθρϊνεται εντόσ (2) μθνϊν μετά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και
περιλαμβάνει ζκκεςθ ςχετικά με τθν υποβοικθςθ τθσ διοικθτικισ διαπεραίωςθσ του ζργου των ελεγκτϊν
ΔΑΟ (Κεντρικι Υπθρεςία) και τον προγραμματιςμό των ζργων που κα ολοκλθρωκοφν.
Το 2ο παραδοτζο ολοκλθρϊνεται τον 4ο και 5ο μινα μετά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και
περιλαμβάνει ζκκεςθ πεπραγμζνων ςχετικά με τθν διεκπεραίωςθ υποχρεϊςεων των μζτρων που
υλοποιοφνται ιδθ από τθν ΡΔΕ.
Το 3ο παραδοτζο ολοκλθρϊνεται τον 17ο μινα μετά από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και περιλαμβάνει
τθν υλοποίθςθ των ζργων που αφοροφν τον προγραμματιςμό από το 1° παραδοτζο.
Το 4ο παραδοτζο ολοκλθρϊνεται τον 18ο και 24ο μινα μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και περιλαμβάνει
τθν αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων και τισ προτάςεισ για τθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν τθσ
επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου.
Ο ανάδοχοσ εκτελεί τα κακικοντά του τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ ςτο χϊρο εργαςίασ τθσ Διεφκυνςθσ
Αγροτικισ Οικονομίασ (ΔΑΟ) Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΡΔΕ), ςτθν διεφκυνςθ Ραπαδιαμάντθ 14 και
Αρζκα, Ράτρα, θ οποία είναι και θ ανακζτουςα αρχι (υπθρεςία).
Τα παραδοτζα παραδίδονται ςτθν Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ (ΔΑΟ) ΡΔΕ, εντόσ χρονικοφ
διαςτιματοσ 10 θμερϊν από τθν παρζλευςθ των καταλθκτικϊν θμερομθνιϊν παράδοςθσ του κάκε
παραδοτζου.
Θ υποβολι των ανωτζρω παραδοτζων πραγματοποιείται ςε τρία αντίτυπα ςε ζντυπθ μορφι, κακϊσ και ςε
θλεκτρονικι μορφι (ςε cd) και ςφμφωνα προσ τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ του ΡΑΑ 2014-2020.
Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω ο Σφμβουλοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ
που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ΡΑΑ και για το λόγο αυτό κα ζχει παρουςία τουλάχιςτον δφο (2)
θμζρεσ τθν εβδομάδα ςτο χϊρο εργαςίασ τθσ Διεφκυνςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ (ΔΑΟ) Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ (ΡΔΕ).
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ζωσ του ποςοφ των ςαράντα οχτϊ χιλιάδων
τριακοςίων ογδόντα επτά ευρϊ και δζκα λεπτϊν (48.387,10 €) πλζον του ΦΡΑ 24%, δθλαδι ςυνολικοφ
ποςοφ εξιντα χιλιάδων ευρϊ (60.000,00 €).
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν ΣΑΕ
2018ΣΕ08210039.
Θ καταβολι τθσ αμοιβισ γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι ζκαςτου παραδοτζου από τθν
αρμόδια Επιτροπι Επίβλεψθσ και Ραραλαβισ, τθ ςχετικι ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Ραραλαβισ. Μετά
από ζκαςτθ οριςτικι παραλαβι καταβάλλεται το αναλογοφν τίμθμα τθσ ςυνολικισ αμοιβισ του
Αναδόχου, όπωσ αυτό κακορίηεται ςτθ ςφμβαςθ.
4.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Πλοι οι περιεχόμενοι ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί για τουσ
ςυμμετζχοντεσ.
Απόκλιςθ από τουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ και απαιτιςεισ (ποςοτικζσ και ποιοτικζσ) επιφζρει τον
αποκλειςμό του ςυμμετζχοντα.
Θ υποβολι προςφοράσ εκ μζρουσ του ςυμμετζχοντοσ ςυνεπάγεται τθ ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι
όλων των όρων τθσ πρόςκλθςθσ.
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5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο παρϊν διαγωνιςμόσ, διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/τ.Α’/08.08.2016), όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021, και τθν Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑΑ
493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017) «Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ, ζγκριςθσ και υλοποίθςθσ
προγραμμάτων τεχνικισ βοικειασ, διαδικαςίεσ δθμιουργίασ και διατιρθςθσ καταλόγων προμθκευτϊν για
τθν ανάκεςθ και υλοποίθςθ ενεργειϊν Τεχνικισ Βοικειασ», ωσ ιςχφει, και τουσ κατωτζρω γενικοφσ και
ειδικοφσ όρουσ.
6. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ζντυπθ μορφι,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, το αργότερο τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα,
ιτοι μζχρι τθν ……./……../2021 και ϊρα ……………… ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ ΟικονομικοφΔθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (οδόσ Ρανεπιςτθμίου 254 Ράτρα ΤΚ 26443.
7. ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν των υποψιφιων αναδόχων κα πραγματοποιθκεί ςτο γραφείο του
Τμιματοσ Ρρομθκειϊν τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ (οδόσ Ρανεπιςτθμίου 254 Ράτρα ΤΚ 26443) τθν ……./……./2021. Κατά τθν αποςφράγιςθ μποροφν
να παρίςτανται οι ςυμμετζχοντεσ οικονομικοί φορείσ ι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποί τουσ.
8. ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
Θ πρόςκλθςθ αναρτάται ςτο Ρρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ
(http://www.agrotikianaptixi.gr/) κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
(http://www.pde.gov.gr/gr) και αποςτζλλεται με εταιρεία ταχυμεταφοράσ και με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτουσ επιλεγμζνουσ από τον κατάλογο οικονομικοφσ φορείσ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν μόνο οι προςκαλοφμενοι οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι είναι ενταγμζνοι ςτον
κατάλογο προμθκευτϊν και παρεχόντων υπθρεςιϊν τθσ ΕΥΔ ΡΑΑ 2014-2020, όπωσ αυτόσ ιςχφει, και δεν
ζχουν ςυμμετοχι κατά κανζνα τρόπο ςε πράξεισ ςφνταξθσ - ςτιριξθσ δικαιοφχων.
ΠΡΟΟΧΗ!
Τα πρόςωπα που ςυμμετζχουν ςτθν εξζταςθ των ανωτζρω αιτιςεων υποβάλλουν ςτον αρμόδιο ΕΦΔ
(Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ )
υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75) με τθν οποία δθλϊνουν ότι, ςτο πλαίςιο των
κακθκόντων τουσ, δεν ςυμμετζχουν ςε ελζγχουσ πράξεων που αφοροφν ςε δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ με
τουσ οποίουσ βρίςκονται ι διατθροφν ςχζςθ που δφναται να χαρακτθριςτεί ωσ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων,
δθλαδι ςχζςθ από τθν οποία να ζχουν προςωπικό, οικονομικό κυρίωσ, ςυμφζρον εξαρτϊμενο από τουσ
δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ αυτοφσ, το οποίο δφναται να επθρεάςει τθν αμερόλθπτθ εκτζλεςθ των
κακθκόντων τουσ με ακζμιτο τρόπο.
2. ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
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ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE (ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, (α) ζωσ (ςτ), θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2 Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία
ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
ι/και
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.
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2.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το
ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα,
ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2Α του άρκρου 22 του ν. 4782/2021, πριν από τθν εκπνοι τθσ
προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.4 Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 13 του
ν. 4782/2021, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Εάν ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ δεν ζχει κακοριςτεί θ περίοδοσ αποκλειςμοφ με αμετάκλθτθ απόφαςθ,
ορίηεται ότι αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
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εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
2.5 Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.6 Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.1, 2.2. γ) και 2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 22 του ν.
4782/2021
2.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 23 του
ν. 4782/2021, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Επίςθσ, θ προςφορά του προςφζροντοσ φορζα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι περιςςότερεσ
από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ:
α. το ςυνολικό τίμθμα τθσ προςφοράσ υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ
β. δεν ζχουν υποβλθκεί τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ παραρτιματοσ
γ. δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι/και θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει ςυνταχκεί
ςφμφωνα με το άρκρο 9 τθσ παροφςθσ
δ. ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ ορίηεται μικρότεροσ των τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ
καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ πρόςκλθςθσ
ε. δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επιμζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί αναφζρονται
ςτ. περιζχονται οικονομικά ςτοιχεία ι ςχετικζσ οικονομικζσ αναφορζσ ςε ζγγραφα ι ςε θλεκτρονικό μζςο
τθσ προςφοράσ, εκτόσ του φακζλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ
η. υποβάλλεται από οικονομικό φορζα που δεν ζχει προςκλθκεί ςτθ διαδικαςία·
θ. αφορά ςε μζροσ του ζργου και όχι ςτο ςφνολό του
κ. περιζχει εναλλακτικζσ προςφορζσ
ι. δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ.

3. ΣΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ Σφμβαςθσ,
οι Οικονομικοί Φορείσ απαιτείται να διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ και
τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ.
Συγκεκριμζνα, επί ποινι αποκλειςμοφ, απαιτείται οι προςφζροντεσ να αποδεικνφουν πωσ κατά τθ
διάρκεια τθσ τελευταίασ πενταετίασ ζχουν:
 Να ζχει αναλάβει και ολοκληρώςει για τουλάχιςτον δφο (2) περιόδουσ προκηρφξεων, την υποβολή,
παρακολοφθηςη και αποπληρωμή ενταγμζνων ζργων ςε προγράμματα νζων αγροτών
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να ζχει αναλάβει και ολοκληρώςει για τουλάχιςτον δφο (2) περιόδουσ προκηρφξεων, την
εφαρμογή, παρακολοφθηςη και υλοποίηςη προγραμμάτων ςυλλογικών ςχημάτων (οργανώςεων
παραγωγών).
Επιπλζον απαιτείται Ομάδα Ζργου θ οποία κα αποτελείται από τα παρακάτω ςτελζχθ:
Τπεφκυνοσ ζργου
Ζναν (1) Γεωργοοικονομολόγο με 20ετι εμπειρία ςτθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτον
πρωτογενι τομζα
Ομάδα ζργου
 Ζναν (1) Γεωργοοικονομολόγο με 15ετι εμπειρία ςε ανάπτυξθ διαχειριςτικϊν ςυςτθμάτων
 Ζναν (1) Γεωπόνο με 15ετι εμπειρία ςτθν τεχνικι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ των μζτρων
ΡΑΑ και ςυλλογικϊν ςχθμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων
 Ζναν (1) Γεωπόνο με 15ετι εμπειρία και εξειδίκευςθ ςτα κζματα πρωτογενοφσ παραγωγισ και
φυτοπροςταςίασ
 Ζναν (1) Θλεκτρολόγο μθχανικό και μθχανικό Θ/Υ ι Ρανεπιςτθμιακό τίτλο Ρλθροφορικισ με
τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςε ζργα πλθροφορικισ και λογιςμικοφ ςτον αγροτικό τομζα
Διευκρινίηεται ότι ςτθν αξιολόγθςθ όλθσ τθσ ομάδασ ζργου ςυνεκτιμϊνται:
Φπαρξθ μεταπτυχιακϊν τίτλων που να ςχετίηονται με το αντικείμενο του ζργου ι άλλων προςωπικϊν
επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων,
Επιπλζον ειδικι εμπειρία του υπεφκυνου ι μζλουσ τθσ ομάδασ ζργου
Πςο αφορά το αντικείμενο του παρόντοσ ςχετικά ζργα κεωροφνται ζργα του ΡΑΑ που αφοροφν τισ
κατθγορίεσ επενδυτικά/αγροπεριβαλλοντικά και ςυνεργαςίεσ, ςχεδίαςθσ και ανάπτυξθσ πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων και λογιςμικοφ με εφαρμογι ςτον αγροτικό τομζα, κλιματικισ αλλαγισ και περιβάλλοντοσ).
Ο ανάδοχοσ οφείλει να παρουςιάςει πίνακα των κυριότερων ςυναφϊν ζργων (πίνακασ 1), που εκτζλεςε
κατά τα πζντε (5) τελευταία ζτθ με ςυναφι εμπειρία και τεχνογνωςία ςτο αντικείμενο του ζργου, ωσ εξισ:
Οι πίνακεσ ζργων εμπειρίασ και ομάδασ ζργου κα ζχουν τθν ακόλουκθ μορφι:
ΠΙΝΑΚΑ Α
Α.Α

Ανακζτων

Σίτλοσ

φντομθ

Διάρκεια

φορζασ

ζργου

περιγραφι ζργου

ζργου (από

Προχπολογιςμόσ

Αποδεικτικό
τεκμθρίωςθσ

…ζωσ)

ΠΙΝΑΚΑ Β (Πίνακασ ομάδασ ζργου)
Ονοματεπϊνυμο

Ρόλοσ
Ομάδα

ςτθν Αρμοδιότθτεσ
/Κακικοντα

Προςόντα

Εμπειρία ςε ζργα ςυναφι

ςτελζχουσ

με το αντικείμενο του ζργου

Ζργου
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Θ εμπειρία να αναφζρεται ι
να

υπάρχει

ςαφισ

παραπομπι ςτο βιογραφικό
ςθμείωμα

4. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με
ςυγκεκριμζνα ςυςτιματα ι πρότυπα, ιτοι απαιτείται να:
α) Διακζτουν τθν πιςτοποίθςθ Συςτιματοσ Ποιότθτασ ISO 9001:2015
β) Διακζτουν τθν πιςτοποίθςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Πλθροφοριϊν ISO 27001:2013
5. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν τθν προςφορά τουσ είτε κατακζτοντάσ τθν, είτε αποςτζλλοντασ τθν
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο ςτον τόπο και κατά τον χρόνο που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του μζρουσ 2 τθσ παροφςασ.
Κατά τθν υποβολι τουσ οι προςφορζσ ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ – διαβιβαςτικό για
πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλϊνται μετά τθν οριςμζνθ κατά τθν παροφςα πρόςκλθςθ
θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Θ θμερομθνία και ϊρα αποδεικνφονται μόνο από το
πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι προςφορζσ παραλαμβάνονται με απόδειξθ, με τθν
απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν
Δε κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα
είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζγκαιρα. Θ Ανακζτουςα Αρχι
ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι τθσ προςφοράσ ι για το περιεχόμενο των
φακζλων που τθ ςυνοδεφουν. Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου δε
λαμβάνεται υπόψθ.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.
Οι προςφορζσ κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει όλα όςα
κακορίηονται ςτθν πρόςκλθςθ.
Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει τρεισ επιμζρουσ, ανεξάρτθτουσ ςφραγιςμζνουσ υποφακζλουσ:
Α. «Τποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα
οποία προςδιορίηονται ςτο άρκρο 7 Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα μζςα ςτον
Υποφάκελο με τθ ςειρά που ηθτοφνται.
Β. «Τποφάκελοσ Σεχνικι προςφορά», ο οποίοσ περιζχει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία
προςδιορίηονται ςτο άρκρο 8. Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα μζςα ςτον Υποφάκελο
με τθ ςειρά που ηθτοφνται.
Γ. «Τποφάκελοσ Οικονομικισ προςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ προςφοράσ
του προςφζροντοσ φορζα, τα οποία προςδιορίηονται ςτο άρκρο 9.
Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ:
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«ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ»
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σίτλοσ ζργου: «φμβουλοσ υποςτθ́ριξθσ τθσ Γενικθ́σ Διεύκυνςθσ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ Ενδιάμεςου Φορέα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) για τθν
υλοποίθςθ των Εκχωροφμενων Μζτρων/Δράςεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Τλοποίθςθ του υποζργου
Β.3/Β.3.1 τθσ Σεχνικθ́σ Βοθ́κειασ»
ςτο πλαίςιο του Μζτρου 20 του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020
(Κωδ. ΟΡΣΑΑ: 0011385240)
Ανακζτουςα Αρχι: Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι πρζπει να αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου και
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψθφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνιςμοφ και τον
τίτλο του φακζλου.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Ο Υποφάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ που κα υποβάλει κάκε προςφζρων πρζπει να περιζχει:
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα με τθν οποία να δθλϊνεται ότι:
α) δεν ζχει επζλκει καμία μεταβολι ςτα ςτοιχεία που ζχουν υποβλθκεί και ςυμπεριλαμβάνονται ςτον
κατάλογο προμθκευτϊν και παρεχόντων υπθρεςιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (αν υπάρχει μεταβολι
προςκομίηει αντίςτοιχα ςτοιχεία)
β) με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αποδζχεται τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ, αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου ςτο ςφνολό του και όπωσ
αυτό προςδιορίηεται και οι πλθροφορίεσ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν προςφορά του είναι αλθκείσ
και ακριβείσ
γ) θ οικονομικι προςφορά αφορά ςτο ςφνολο του ζργου και ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παροφςα.
2. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζντυπο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 79 του ν. 4412/2016, όπωσ
τροποποιικθκε από το άρκρο 27 του ν.4782/2021 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο
ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ (Ραράρτθμα ΙΙΙ).
8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο Υποφάκελοσ Τεχνικι Ρροςφορά που κα υποβάλει κάκε προςφζρων πρζπει να περιζχει όλα εκείνα τα
ςτοιχεία που αποδεικνφουν τθν τεχνικι και επαγγελματικι του ικανότθτα ςφμφωνα με το άρκρο 3 του
παρόντοσ παραρτιματοσ κακϊσ και τθν φπαρξθ των προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του άρκρου 4 τθσ
παρόντοσ παραρτιματοσ.
9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΠΟΦΑΚΕΛΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, να φζρει τθ ςφραγίδα
του και να υποβλθκεί μζςα ςε χωριςτό φάκελο, ο οποίοσ κα είναι κλειςτόσ επί ποινι αποκλειςμοφ.
Θ οικονομικι προςφορά για το ζργο κα γίνει ςε ευρϊ και κα περιλαμβάνει ςυνολικι τιμι για το ζργο
(ςυμπεριλαμβανομζνου και μθ του ΦΡΑ), αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ.
Θ προςφερόμενθ τιμι κα πρζπει να περιλαμβάνει το ςφνολο των προβλεπομζνων επιβαρφνςεων και
δαπανϊν του αναδόχου για τθν πλιρθ εκτζλεςθ του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων των ειςφορϊν ςε
αςφαλιςτικά ταμεία οποιαςδιποτε φφςθσ, ι υποχρεϊςεων ζναντι τρίτων κατά τθν εκτζλεςθ των
υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ι εξ αφορμισ αυτϊν. Δεν υπόκειται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ζχει μελετιςει και εκτιμιςει τισ απαιτιςεισ του ζργου και κατά ςυνζπεια ρθτά
ςυμφωνείται ότι καμία αξίωςθ για πρόςκετθ χρθματοδότθςθ δεν μπορεί να προβλθκεί από τον ανάδοχο.
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Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ Νομικϊν
Ρροςϊπων ι άλλων Οργανιςμϊν, θ οποία κατά νόμο τον βαρφνει.
10. ΙΧΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό για τρεισ (3) μινεσ από τθν
επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν. Ρροςφορζσ που αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ
μικρότερο των τριϊν (3) μθνϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι απευκφνει ζγγραφο
ερϊτθμα προσ τουσ προςφζροντεσ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αν αποδζχονται τθν παράταςθ
για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ανακοίνωςθ επιλογισ αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ
τον προςφζροντα μόνο εφόςον αυτόσ τθν αποδεχκεί. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του επιλεχκζντοσ, θ ανάκεςθ
γίνεται ςτον επόμενο κατά ςειρά επιλογισ.
Οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν δικαίωμα να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ ι μζροσ τθσ
μετά τθν κατάκεςι τθσ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ υπόκειται ςε απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ.
11. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Εάν υποβλθκοφν τυχόν
εναλλακτικζσ προςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ κα
υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προςφορζσ, δε δικαιοφται ςε καμία περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να
επικαλεςτεί λόγουσ ζνςταςθσ κατά τθσ απόρριψισ τουσ.
12. ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου ορίηεται Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ.
Ζργο τθσ Επιτροπισ είναι ο ζλεγχοσ/αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ κατάρτιςθ του πρακτικοφ/κων
αξιολόγθςθσ, ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, θ ειςιγθςθ για τθν κατακφρωςθ/ανάκεςθ του
ζργου κακϊσ και γνωμοδότθςθ για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
13. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΕΗ
Το ζργο κα ανατεκεί με διαδικαςία επιλογισ από κατάλογο προμθκευτϊν/παρεχόντων υπθρεςιϊν *Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ147), όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν.4782/2021 και τθν Υ.Α.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Βϋ677)+, με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ.

14. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
Θα αξιολογθκοφν
 Θ κατανόθςθ των ςτόχων του ζργου, το βζλτιςτο δυνατό επίπεδο ποιότθτασ που μπορεί να
διαςφαλιςτεί και θ επάρκεια του ςχεδιαςμοφ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ .
 Θ μεκοδολογία που κα υιοκετιςει ο ανάδοχοσ. Οι προτεινόμενοι τρόποι, τα μζςα και διαδικαςίεσ
για τθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ του ζργου.
 Θ οργανωτικι αποτελεςματικότθτα, θ διακεςιμότθτα και το προτεινόμενο ςχιμα διοίκθςθσ τθσ
ομάδασ ζργου, όπωσ αυτι κα προκφπτει από τθν προςφορά του υποψθφίου αναδόχου.
 Θ εμπειρία του υπευκφνου αλλά και των υπολοίπων μελϊν τθσ ομάδασ ςε παρεμφερι ζργα με το
αντικείμενο του ζργου.
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Κριτιριο αξιολόγθςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ
βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ, ςφμφωνα με το άρκρο 30 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 4 του άρκρου 33
του Ν. 4782/2021, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων
15. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ

Α

Κάλυψθ Σικζμενων Προδιαγραφϊν και Απαιτιςεων

40%

Α.1

Κατανόθςθ ςτόχων - ιδιαιτεροτιτων ζργου. Συμφωνία πρόταςθσ με τεχνικζσ
προδιαγραφζσ

20%

Α.2

Ρλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πρόταςθσ / τεκμθρίωςθ

Α.3

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ ζργου (οργάνωςθ, χρονοδιάγραμμα, παραδοτζα)

Β

Οργάνωςθ του Ζργου

Β.1

Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ ζργου και προτεινόμενθ δομι και οργάνωςθ τθσ

Β.2

Λειτουργία τθσ Ομάδασ Ζργου, ροι εργαςιϊν και καταλλθλότθτα τθσ κατανομισ
ρόλων και κακθκόντων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου

30%

ΤΝΟΛΟ

100%

10%
10%
60%
30%

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηεται το άρκρο 32 του
ν4782/2021. Θ ανακζτουςα αρχι αξιολογεί μπορεί να απορρίψει τθν προςφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα
ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που
προτείνεται, λαμβανομζνων υπόψθ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα. Αςυνικιςτα χαμθλι
προςφορά δφναται να κρικεί μία προςφορά όταν είναι χαμθλότερθ του 90% του ενδιάμεςου (median) των
ζγκυρων οικονομικϊν προςφορϊν που υποβλικθκαν ςτον διαγωνιςμό.

16. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Με το άνοιγμα του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ, κα ανοιχκεί αρχικά ο υποφάκελοσ «Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά » ο οποίοσ κα αξιολογθκεί ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (όπωσ
αναφζρεται ςτα ςχετικά τθσ παροφςασ). Πςεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν κετικά ωσ προσ τα
Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά κα ςυνεχίςουν με άνοιγμα των «Οικονομικϊν
προςφορϊν».

Το άνοιγμα των οικονομικϊν προςφορϊν δφναται να γίνεται κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ. Θ
αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται παρουςία εκπροςϊπων των υποψθφίων αναδόχων, εφόςον
παρίςτανται.
Για τισ προςφορζσ που δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, ο υποφάκελοσ τθσ
οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται και επιςτρζφεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
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Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ καταχωρίηει όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μζλθ τθσ και υποβάλλεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.
Κατά τθν αποςφράγιςθ των υποφακζλων των οικονομικϊν προςφορϊν, μονογράφονται και ςφραγίηονται
από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ τα περιεχόμενα ανά φφλλο.
Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ κα κθρυχκεί ο προςφζρων που κα ζχει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα
ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτο ανωτζρω κριτιριο.
Θ Επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό για το άνοιγμα και τθν αξιολόγθςθ των
δικαιολογθτικϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθν ζγκριςι του. Θ
εν λόγω απόφαςθ αποςτζλλεται ςτουσ προςφζροντεσ για τθν άςκθςθ των νομίμων δικαιωμάτων τουσ.
Ακολοφκωσ αποςτζλλει εγγράφωσ ςτον προςωρινό ανάδοχο τθ λίςτα με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ
που κα πρζπει να προςκομιςκοφν εντόσ τεκείςασ προκεςμίασ. Μετά τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ ακολουκεί ο ζλεγχόσ τουσ από τθν Επιτροπι, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο όργανο
τθν κατακφρωςθ του ζργου.
Ακολουκεί θ προςκόμιςθ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ 4% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
εκτόσ ΦΡΑ (βλ. άρκρο 21 του Ν. 4782/2021, ωσ ιςχφει) από τον ανάδοχο του ζργου και θ υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ.
16.1 Αξιολόγθςθ τεχνικϊν προςφορϊν
Κάκε κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κi (i είναι το κριτιριο 1 κ.λπ.) που ςυνίςταται ςε ακζραιο
αρικμό από 100 ζωσ 150. Εκατό (100) βακμοφσ λαμβάνουν οι προςφορζσ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ
όλεσ οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ, ενϊ ζωσ εκατό πενιντα (150) μποροφν να λάβουν
προςφορζσ που υπερκαλφπτουν τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ που κα λάβουν, ςε
κάποιο από τα κριτιρια, βακμό κάτω του εκατό (100), απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
Θ τεχνικι προςφορά καλφπτει το 85% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ ενϊ θ οικονομικι
προςφορά το 15%.

16.1.1 υνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ:
Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηόμενου υπολογίηεται από τθν παρακάτω
ςχζςθ:
UΤ = (K1*β1) + (K2*β2) + (K3*β3)
όπου :
UΤ= ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου,
Ki = ο βακμόσ του κριτθρίου και
βi = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου

16.2 Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Προςφοράσ
Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το μεγαλφτερο τελικό βακμό αξιολόγθςθσ (B) όπωσ
υπολογίηεται από τον τφπο:
Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (OΡmin/ΟΡ)
όπου:
Β = Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ (με ςτρογγυλοποίθςθ ςτα δφο δεκαδικά ψθφία)
UT = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ.
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Umax = Ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ προςφοράσ.
OΡ = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του οικονομικοφ φορζα
OΠmin = το ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ

17. ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ (άρκρ.43 του ν.4782/2021)
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ προςωρινισ κατακφρωςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(«προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 29 του ν.4782/2021, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. Τα δικαιολογθτικά
υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο.
Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει
εντόσ προκεςμίασ ϋδζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι
ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ
αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 27 παράγραφοσ 5
εδάφιο αϋ του Ν.4782/2021, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, είναι
ψευδι ι ανακριβι, τότε «απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου» και θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ,
χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ
προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν τότε «απορρίπτεται θ προςφορά του
προςωρινοφ αναδόχου» και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ
είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ
που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται
θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 22 και 23 του ν.4782/2021 ι θ πλιρωςθ μιασ ι
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τότε «απορρίπτεται θ προςφορά του
προςωρινοφ αναδόχου» και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ
είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ
που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 43 του ν.4782/2021 και το άρκρο 75 του
ν.4412/2016, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ 3, 4 ι 5
18
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είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν,
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 45 του Ν.4782/2021.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.
17.ΕΝΣΑΕΙ
Ενςτάςεισ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςφμφωνα με όςα
αναλυτικά ορίηονται ςτο άρκρο 55 του ν.4782/2021 .
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (Ε.Ε.Ε..)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με
τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και είναι
αναρτθμζνο α) ςε επεξεργάςιμθ μορφι (ςε μορφι xml) και β) ςε μορφι pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (www.pde.gov.gr).
Για τθν ςυμπλιρωςθ του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείσ χρθςιμοποιθκοφν τθν διαδικτυακι πφλθ
https://espdint.eprocurement.gov.gr όπου «τθλεφορτϊνουν» το αρχείο ςε μορφι xml του Ε.Ε.Ε.Σ. και
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ και παράγουν αρχεία ςε δφο μορφζσ: α) τφπου PDF και β) τφπου .xml. Και τα δφο αυτά αρχεία
υποβάλλονται θλεκτρονικά με τθν προςφορά του προςφζροντα.
Σχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrlstate=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_15
61ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrlstate%3D13zpfmvswl_146
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Από τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ απουςίαηε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ κ. πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ.
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον κ. Βζρρα ταφρο – Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ
Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Π.Δ.Ε. και ςτον κ. Καλαντηόπουλο Γεϊργιο –
Προϊςτάμενο του Σμιματοσ Τλοποίθςθσ τθσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ του ΠΑΑ τθσ Δ/νθσ Αγροτικισ
Οικονομίασ τθσ Π.Δ.Ε., για παροχι διευκρινιςεων επί του κζματοσ.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
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 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:

158413/8332/10-06-2021

(ορκι

επανάλθψθ)

ειςιγθςθ

του

Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου:
«Τπθρεςίεσ υμβοφλου υποςτιριξθσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Περιφερειακισ Αγροτικισ Οικονομίασ &
Κτθνιατρικισ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ (ΕΦΔ) για τθν
υλοποίθςθ των Εκχωρουμζνων Μζτρων/Δράςεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Τλοποίθςθ του υποζργου
Β.3/Β.3.1 τθσ Σεχνικισ Βοικειασ του Μζτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΑΑ: 0011385240)» με τθν
διαδικαςία ανάκεςθσ ςφμβαςθ μζςω καταλόγων προμθκευτϊν-παρεχόντων υπθρεςιϊν *Ν. 4412/2016,
όπωσ

τροποποιικθκε

με

τον

Ν.4782/2021

και

Τ.Α.

23451/ΕΤΑ493/24.02.2017

(ΦΕΚ

677/τ.Β’/3.03.2017)+ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά μόνο βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, προχπολογιςμόσ: 60.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., χρθματοδότθςθ: Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΠΑΑ) 2014-2020 /
ΑΕ 082/1, κ.ε.: 2018Ε08210039.

Β) Εγκρίνει τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο ειςθγθτικό
μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) υγκροτεί: 1) τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και 2) τθν επιτροπι ενςτάςεων, ωσ κάτωκι:
Επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν
Σακτικά Μζλθ
1.

Καλαντηόπουλοσ Γεϊργιοσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ

2.

Κακαρίδθ Ελζνθ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

3.

Αγά Βαςιλικι, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
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Αναπλθρωματικά Μζλθ
1.

Αγγελι Καλλιόπθ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ αναπλθρϊτρια πρόεδροσ

2.

Αλεξανδρόπουλοσ Ιωάννθσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

3.

Χαραλαμπακοποφλου Ανδρομάχθ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Επιτροπι ενςτάςεων
Σακτικά Μζλθ
1.

Λιοφρδθ Μαρία, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ

2.

Σςόλκα κωνςταντίνα, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

3.

πίνοσ Ευκφμιοσ, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Αναπλθρωματικά Μζλθ
1.

Ρζππα Παναγιϊτα-Ελευκερία, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ αναπλθρϊτρια

πρόεδροσ
2.

Ανδριακοποφλου Ακριβι, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

3.

Χωρζμθ Κωνςταντίνα, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ειδικότερα τθν
ΑΕ 2018Ε08210039.Η Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΕΓΣΑΑ).

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι
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