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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο «1η 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 
– 2020» του έργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5007674, με τη διαδικασία ανάθεσης 

μέσω επιλογής από κατάλογο 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/Α/07.06.2010), 

3. Το Π.Δ. 144/23.12.2010 (ΦΕΚ 237/Α/27.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, 

4. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020…..και άλλες διατάξεις» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Το από 30/10/2016 Πρακτικό της Ειδικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης  περί εκλογής Περιφερειάρχη, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 

18186/02.11.2016 (ΑΔΑ:7Λ8ΡΟΡΙΥ-0Σ2) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

6. Το αριθ. πρωτ. ΔΔοικ5437/07.11.2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί εγκατάστασης και ανάληψης καθηκόντων του νέου Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
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διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 215/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 

Κανονισμού 1303/2013 (https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2141). 

9. Τον Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 για 

τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

(https://www.espa.gr/el/pages/elibraryFS.aspx?item=2140). 

10. EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/evaluations-guidance-

documents/2013/evalsed-the-resource-for-the-evaluation-of-socio-economic-development-

evaluation-guide. 

11. Την αριθ. C(2014) 10174 final / 18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» για 

την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014), 

12. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ….και άλλες 

διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 66, αυτού, 

13. Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278 /Γ΄ΚΠΣ / 

ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

14. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και ειδικότερα τις διατάξεις των παρ. 1,2,3 

και 4 του άρθρου 119 και 1,2,3 και 4 του άρθρου 329, αυτού, 

15. Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, όπως εγκρίθηκε 

στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, 

16. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και 

αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης 

«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων»,  

17. Την αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 

Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και ειδικότερα τις 

διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 και της παρ. 2 και του άρθρου 12, αυτής, 

18. Τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και της υλοποίησης του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 

2014 – 2020,  

19. Την αριθμ. πρωτ. 1049/15.03.2017 (ΑΔΑ: 7ΔΜΓ7ΛΒ-3Ο6) Απόφαση περί «Τροποποίησης / 

Επικαιροποίησης Απόφασης για τη συγκρότηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών 

προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020»,  

20. Την αριθ. πρωτ. 1137/27.03.2017 (ΑΔΑ: 6ΧΒΟ7ΛΒ-ΗΤΧ) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο 

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 

– 2020» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020, με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007674 στην οποία συμπεριλαμβάνεται το 1ο Υποέργο με τίτλο «1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ 
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ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020»,   

21. Την αριθ. πρωτ. 1806/29.05.2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. της εταιρείας 

ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 

22. Τις πιστώσεις της  ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης 2017ΕΠ03110012.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καλούμε την εταιρεία ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αντώνη Τρίτση 21- 55102, 

ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα  στην Κατηγορία Β.5 

Αξιολόγηση, CPV 79930000-2, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «1η 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 2014 – 2020». 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η 1η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014 - 2020 καθώς και η 1η αξιολόγηση της Στρατηγικής 

Επικοινωνίας αυτού.  

Ειδικότερα το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. 1η Αξιολόγηση της εφαρμογής του Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014 – 2020. Έχει 

ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών 

στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. 

Η Αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του Ε.Π., στην επίτευξη 

των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν όψει και των 

νέων πόρων που θα κατανεμηθούν στα Ε.Π. Επιπρόσθετα, η Αξιολόγηση θα διερευνήσει τις ανάγκες σε 

δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την επίπτωση των Προγραμμάτων. 

Ενότητες και ερωτήματα Αξιολόγησης 

Με βάση το σκοπό και το αντικείμενο της Αξιολόγησης που περιγράφησαν ανωτέρω, τα ερωτήματα τα 

οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ο αξιολογητής είναι τα ακόλουθα: 

 

Α. Αποτελεσματικότητα του Ε.Π.  

1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα 

Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017; Θεωρείται 

ικανοποιητική ή όχι;  

 Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και 

διατυπώνονται εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί 

στο ΟΠΣ έως την οριζόμενη ανωτέρω ημερομηνία. 

Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί το χρονικό σημείο αναφοράς, οι Διαχειριστικές Αρχές 

θα ενημερωθούν για το νέο χρονικό σημείο με βάση το οποίο θα γίνει η αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των Ε.Π. 

2. Σε ποιό βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ του 

Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Ε.Π.; Σε ποιούς παράγοντες 

οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές; 

 Η ανάλυση επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ και τους πρόσθετους 

δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από 

τη ΔΑ. Η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνει τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς 

δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων. 

 

3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε 

επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ για το 2023; 
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4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και δεικτών 

άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ του Ε.Π.; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του 

Ε.Π.; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές; 

 Η ανάλυση επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς και τους πρόσθετους δείκτες εκροής και 

εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και τους δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από τη ΔΑ. Η ανάλυση αυτή δεν 

περιλαμβάνει τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς δείκτες, ούτε τους κοινούς 

δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ (CR06-CR09), των οποίων η 

μέτρηση δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την Αξιολόγηση. 

 

5. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΠ ΠΑΜΘ 2014 – 2020 συγχρηματοδοτείται και από το ΕΚΤ, ο Σύμβουλος 

Αξιολόγησης εκτός από την ανάλυση των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, 

με βάση την οποία θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές 

Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, θα αναλύσει και τα δεδομένα τιμών επίτευξης όλων των κοινών 

δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO19 και CR01 – CR05) 

με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να παρουσιαστεί το 

προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος 

νοικοκυριού, μειονεκτούσες ομάδες, χωρική διάσταση – γεωγραφική κατανομή), τα άμεσα 

αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις, καθώς και να εντοπιστούν/επισημανθούν 

περιπτώσεις για οποίες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατά το σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων 

ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές σε δείκτες που ενδεχομένως παρουσίασαν μη ικανοποιητικές τιμές 

επίτευξης. 

6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη 

των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο δεικτών άμεσων 

αποτελεσμάτων ΕΚΤ για το 2023; 

7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας; 

 

Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π. 

8. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα 

Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2018 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και 

οικονομικοί δείκτες); Εντοπίζονται καθυστερήσεις και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι 

καθυστερήσεις αυτές; Οι υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του 

Πλαισίου Επιδόσεων κατά το σχεδιασμό παραμένουν επίκαιρες; Αν όχι, πού διαπιστώνονται αλλαγές και 

πού οφείλονται οι αλλαγές αυτές; 

 Γίνεται αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που δημιουργούν καθυστερήσεις, τεκμηριώνοντας 

αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, σε 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταβολές που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση των 

Ε.Π. κ.λ.π.  

 

 Προσδιορίζονται αναλυτικά πιθανές αλλαγές στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη 

διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηριώνονται τα αίτια που 

τις προκάλεσαν.  

  

9. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της Αποτελεσματικότητας, 

προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2018 και 

το 2023;  

 Η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται ανά δείκτη και να περιλαμβάνει εκτίμηση αν ο δείκτης αυτός θα 

επιτευχθεί στο 100%, σε ποσοστό > του 85%, σε ποσοστό > του 75% ή όχι. Η εκτίμηση της 

επίτευξης των στόχων πρέπει να γίνει στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας.  
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 Η ανωτέρω εκτίμηση θα πρέπει να στηριχθεί στην πορεία υλοποίησης της πράξεων που συμβάλλουν 

στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα για την υλοποίηση των 

πράξεων που παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία (π.χ. δελτία διοικητικής επαλήθευσης δεικτών 

πράξης, δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών πράξης, ΤΔΠ/ ΤΔΥ, αποφάσεις ολοκλήρωσης 

έργων κλπ). 

 

10. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων; 

 

Γ. Αποδοτικότητα1 του Ε.Π. 

11. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και 

επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/05/2017; 

 Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και διατυπώνονται 

εκτιμήσεις για το Ε.Π. με βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως την οριζόμενη ανωτέρω ημερομηνία, 

όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ. 

Στην περίπτωση που απαιτηθεί να τροποποιηθεί το χρονικό σημείο αναφοράς, οι Διαχειριστικές 

Αρχές θα ενημερωθούν για το νέο χρονικό σημείο με βάση το οποίο θα γίνει η αποτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των Ε.Π. 

12. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.; Εντοπίζονται 

προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου 

κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του 

Προγράμματος; 

 Εντοπίζονται προβλήματα και γίνεται ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν. 

 Με βάση την εξειδίκευση του Ε.Π., εξετάζονται οι κωδικοί παρέμβασης και τα ποσά που 

συνδέονται με αυτούς σε σχέση με τα αντίστοιχα προγραμματικά ποσά. 

 Αν εντοπίζονται προβλήματα και ειδικότερα προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού και 

μοναδιαίου κόστους, θα πρέπει να αναλυθεί αν και πως επηρεάζουν τη στοχοθεσία των δεικτών 

του Πλαισίου Επιδόσεων σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στην ερώτηση 8.  

13. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας; 

 

Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π. 

14 Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι; 

Επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Ε.Π. ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων 

πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π.; Έχουν 

διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας 

υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο βαθμό 

παραμένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και 

αποτελέσματος; Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών 

αποτελέσματος ή εκροής; 

 Οι νέοι δείκτες που ενδεχομένως προταθούν θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις 

προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την στατιστική επικύρωσή τους και να συνοδεύονται από 

κατάλληλα συμπληρωμένα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη. 

15 Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ ΤΣ σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές 

προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΤΣ για το 

20232; 

                         
1 Η αποδοτικότητα ορίζεται ως η επίτευξη των τεθέντων στόχων στο μικρότερο δυνατό κόστος ή η επίτευξη του μεγαλύτερου εύρους/τιμών 
στόχων στη βάση δεδομένου κόστους. Στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας απαιτείται είτε σύγκριση μεταξύ ομοειδών 
παρεμβάσεων είτε σύγκριση μιας παρέμβασης πριν και μετά την υλοποίηση.  
2 Για το ΕΚΤ το ερώτημα αφορά κυρίως όλους τους ειδικούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (είτε φορέων / συστημικών 
παρεμβάσεων, είτε ωφελουμένων ατόμων που δεν είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ), και μπορεί να 
απαντηθεί με βάση τα αναφερόμενα στα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη και τα διαθέσιμα στοιχεία έως 30/05/2017. 
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 Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΤΣ και 

τεκμηριώνονται οι λόγοι επίτευξης τους ή μη, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο 

μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. 

16 Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ και οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΚΤ στη λογική 

παρέμβασης του Προγράμματος; 

 Εξετάζονται όλοι οι δείκτες εκροής ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ και οι δείκτες αποτελέσματος του ΕΚΤ 

(προγραμματικοί και πρόσθετοι) των ενταγμένων πράξεων και διατυπώνονται τεκμηριωμένες 

προτάσεις για την καταλληλότητα τους και την ανάγκη ή μη αντικατάστασής τους με νέους 

δείκτες. 

- Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη κρίνεται με βάση το κατά πόσο αποτυπώνεται με 

σαφήνεια και συνέπεια ως προς τη λογική της παρέμβασης τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

που περιγράφονται στους ειδικούς στόχους του Προγράμματος. 

- η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη αποτελέσματος ΕΚΤ κρίνεται με βάση το κατά πόσο 

αποτυπώνεται με σαφήνεια και συνέπεια ως προς τη λογική της παρέμβασης τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται στους ειδικούς στόχους του Προγράμματος 

και με βάση το κατά πόσο συνδέεται με τον κατάλληλο δείκτη εκροής ΕΚΤ3. 

 Εξετάζεται και τεκμηριώνεται η ανάγκη εισαγωγής ως προγραμματικών δεικτών, εκείνων των 

δεικτών εκροής και αποτελέσματος που έχουν ενσωματωθεί σε δημοσιευμένες προσκλήσεις ως 

πρόσθετοι δείκτες (κοινοί και ειδικοί) και οι οποίοι συμβάλουν καθοριστικά στη λογική 

παρέμβασης συνεκτιμώντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα των σχετικών πράξεων σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας. 

 Κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα χρήσης των κοινών δεικτών. Σε 

αντίθετη περίπτωση, για κάθε ειδικό δείκτη που προτείνεται, θα πρέπει να δίνεται σαφής ορισμός, 

μονάδα μέτρησης και πηγή προέλευσης των πρωτογενών στοιχείων με εκτίμηση της τιμής βάσης 

(μόνο για τους δείκτες αποτελέσματος) και τη τιμής στόχου με ανάλυση της μεθοδολογίας 

προσδιορισμού της τιμής. 

 Για τους κοινούς δείκτες εκροής του ΕΤΠΑ/ΤΣ θα πρέπει να αποτυπωθεί αν έχουν ενσωματωθεί σε 

κάθε ενταγμένη πράξη όλοι οι δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, όπως 

προκύπτει στην περιγραφή των σχετικών δεικτών του Οδηγού της Ε.Ε. για την Παρακολούθηση 

και την Αξιολόγηση των Ε.Π. 2014 – 2020. Για παράδειγμα στους ορισμούς των κοινών δεικτών 

εκροής ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στον δείκτη CO01 αναφέρεται ότι «ο Δείκτης CO01 θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται από κοινού με τους Δείκτες CO28 και CO29 για καινοτομία στις επιχειρήσεις». 

Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και σε άλλους κοινούς δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ, ενώ ανάλογες 

περιπτώσεις αναφέρονται και στο Κεφάλαιο 2 του 3ου μέρους των οδηγιών για την ανάπτυξη του 

Ενιαίου Συστήματος Δεικτών 2014 -2020. 

 Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ορισμοί των κοινών δεικτών που έχουν ενσωματωθεί στην 

τελευταία έκδοση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014 -2020 (έκδοση Ιούνιος 

2017) καθώς και τα αναφερόμενα στις οδηγίες για την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος 

παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 που προετοιμάστηκαν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.   

 Η ανάλυση θα βασιστεί στα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη όπως έχουν οριστικοποιηθεί και αναρτηθεί 

στο ΟΠΣ. Τα Δελτία Ταυτότητας των κοινών δεικτών οριστικοποιούνται από τις ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ 

και τα Δελτία Ταυτότητας των ειδικών δεικτών από τις αρμόδιες ΔΑ. 

17 Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της 

παρέμβασης; 

 

Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π. 

18 Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π., όχι μόνο για την 

ενσωμάτωση των νέων πόρων, αλλά και με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα; 
                         
3 Στο ΕΚΤ, οι στοχοθετημένοι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με αντίστοιχο κοινό δείκτη εκροών, ενώ οι 
στοχοθετημένοι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με αντίστοιχο κοινό ή ειδικό δείκτη εκροών με τον ίδιο πληθυσμό 
αναφοράς. 
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 Γίνεται τεκμηρίωση της ανάγκης αλλαγής ή διόρθωσης των ειδικών στόχων ή/ και δεικτών 

προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμού που 

τίθενται στους Κανονισμούς σχετικά με τη συγχρηματοδότηση των Ε.Π. (θεματική συγκέντρωση, 

κατηγορίες περιφερειών κλπ). 

19 Ποιες οι απαραίτητες τροποποιήσεις στη λογική παρέμβασης του Ε.Π.; Επηρεάζονται οι ειδικοί στόχοι 

του Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος, καθώς και η στοχοθεσία τους; 

20 Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των νέων πόρων τους δείκτες και την επίτευξη του 

Πλαισίου Επιδόσεων του Ε.Π.; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες και στη στοχοθεσία τους για το 

2018 και το 2023; 

 Σε περίπτωση τροποποίησης του Πλαισίου Επιδόσεων, αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες ή/ 

και ΒΣΕ που να αποτυπώνουν την πλειοψηφία των πόρων (>50%) που κατανέμονται ανά Άξονα 

Προτεραιότητας. 

 Η πρόταση τροποποίησης θα συνοδεύεται από το αρχείο excel για την τεκμηρίωση της κάλυψης 

του 50%, καθώς και από αναθεώρηση του μεθοδολογικού εγγράφου του Πλαισίου Επιδόσεων. 

 Οι τροποποιήσεις στο Πλαίσιο Επιδόσεων μπορούν να τεκμηριωθούν στη βάση των δυνατοτήτων 

του Κανονισμού 1303/2013, για το αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της 

αγοράς εργασίας ή πιθανά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή/ και αλλαγές στις σχετικές υποθέσεις 

εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά το σχεδιασμό; 

 Η πρόταση τροποποίησης περιλαμβάνει επικαιροποιημένο το Μεθοδολογικό Υπόμνημα Υπολογισμού 

όλων των Δεικτών (εκροών και αποτελέσματος). 

21 Υπάρχει ανάγκη προσθήκης νέων κωδικών παρέμβασης ανά Άξονα Προτεραιότητας, βάσει της ανάλυσης 

που έγινε στην Ενότητα της Αποδοτικότητας και της κατανομής των νέων πόρων;  

 Στην ανάλυση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι δεσμεύσεις για τις δράσεις βιώσιμης αστικής 

ανάπτυξης και τους στόχους της κλιματικής αλλαγής.  

22 Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης του Ε.Π.; 

 

ΣΤ. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων 

23 Εκτιμάται η συμβολή του Ε.Π. στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών 

αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. και το ευρύτερο μακροοικονομικό, 

κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο. 

24 Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των 

Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατυπώνονται προτάσεις για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των 

απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών. 

 Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων στο πλαίσιο της Αξιολόγησης 

επιπτώσεων και για τους ενδεχομένως νέους ειδικούς στόχους που θα προταθεί να ενσωματωθούν 

στο Ε.Π. στο πλαίσιο της αναθεώρησης. 

 Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις που έχουν ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης 

και οι μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν οριστεί στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης. 

Ειδικά για τις απαιτήσεις Αξιολόγησης σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις ΕΚΤ στο ΠΕΠ και για την απάντηση 

των αξιολογικών ερωτημάτων στις Ενότητες Α–Ε, οι αξιολογητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το 

έγγραφο της 12.4.2017 Α.Π.17/οικ.234/ΕΥΣΕΚΤ προς τις ΕΥΔ των ΠΕΠ με θέμα: «Τελικές προτάσεις 

διορθώσεων δεικτών ΕΚΤ στα ΠΕΠ». 

Ειδικότερα:  

 Σε ότι αφορά τις δράσεις της Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής (και για τα παιδιά 

ΑΜΕΑ), η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας στις αντίστοιχες επενδυτικές 

προτεραιότητες θα αφορά τον πρόσθετο δείκτη εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη 

φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων», και η αξιολόγηση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης στο 

πλαίσιο της Στρατηγικής του ΠΕΠ θα λάβει υπόψη της το νέο δείκτη άμεσων αποτελεσμάτων 10502 

«Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται 
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σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη 

λήξη της συμμετοχής τους», οι οποίοι εντάχθηκαν στις προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων για τους 

ωφελούμενους συμμετέχοντες, και που θα αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση των 

ΠΕΠ. 

 Σε ότι αφορά τις δράσεις της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης, θα ληφθούν υπόψη οι πρόσθετοι 

δείκτες εκροών 11501 «αρ. σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» και 

11502 «αρ. μαθητών που επωφελούνται» και ο δείκτης αποτελεσμάτων 11509 «Ποσοστό σχολείων που 

παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής στήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ» που εντάχθηκαν στις 

προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων και που προτείνεται να αποτελέσουν επιχειρησιακούς δείκτες κατά 

την αναθεώρηση των ΠΕΠ. 

 Σε ότι αφορά τις δράσεις για τις κακοποιημένες γυναίκες και όλες τις δράσεις των Δομών Κοινωνικής 

Ένταξης και Κοινωνικής Πρόνοιας (Κέντρα Κοινότητας, Δομές παροχής βασικών αγαθών, Δομές Αστέγων, 

ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ), η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις αντίστοιχες επενδυτικές 

προτεραιότητες θα αφορά τους δύο πρόσθετους δείκτες εκροών 05502 «Αρ. υποστηριζόμενων δομών» και 

05503 «Αρ. επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών» και η αξιολόγηση της επικαιρότητας της 

λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΠΕΠ θα λάβει υπόψη της και τον πρόσθετο 

δείκτη αποτελεσμάτων που εντάχθηκε στις προσκλήσεις των αντίστοιχων πράξεων 05504 «Αριθμός δομών 

που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες» και που προτείνεται να αποτελέσουν 

επιχειρησιακούς δείκτες κατά την αναθεώρηση των ΠΕΠ. 

Η τυποποίηση των χρηστών της συγκεκριμένης Αξιολόγησης καθώς και η αναλυτική περιγραφή των 

εξειδικευμένων δράσεων για τη διάδοση των πορισμάτων της θα γίνει από τον αξιολογητή στο 

πλαίσιο του πλάνου διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης. Το πλάνο θα 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη συγγραφή από τον αξιολογητή επιτελικής σύνοψης για τη διάδοση 

των ευρημάτων της Αξιολόγησης, στη βάση τυποποιημένης φόρμας, στην οποία θα πρέπει να 

περιγράφεται η μεθοδολογία, τα δεδομένα, τα ευρήματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της 

Αξιολόγησης ανά ομάδα χρηστών με απλό λόγο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η τυποποιημένη 

φόρμα θα προετοιμαστεί από τις ΕΥΣΣΑ-ΕΥΣΕΚΤ και θα δοθεί στον αξιολογητή από την αναθέτουσα αρχή. 

 

2. 1η αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας υλοποίησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας ειδικά σε ότι αφορά στην προβολή του  

Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014 – 2020 και του ρόλου – συνεισφοράς των Διαρθρωτικών 

Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος. 

Ερωτήματα Αξιολόγησης: 

 Αναγνωρισιμότητα ΕΣΠΑ, πολιτικής, ΕΠ, πράξεων, ρόλου Ταμείων και Ένωσης 

 Βαθμός επίγνωσης/κατανόησης στόχων, πράξεων ΕΠ ΕΣΠΑ 

 Πηγές πληροφόρησης πράξεων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 

 Επάρκεια ενημέρωσης σχετικά με τις πράξεις 

 Προσωπική συμμετοχή ή ενδιαφέρον 

 Αντιλαμβανόμενο όφελος 

 

Τέλος ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, να λαμβάνει 

υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση 

ενδεχομένων μελλοντικών Οδηγιών της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ. 

 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ –- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τέσσερεις (4) απολογιστικές εκθέσεις και θα υποβάλλονται σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) αντίτυπα. 
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1ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Περιλαμβάνει τις Ενότητες Α - Ε του κεφαλαίου αξιολογικών ερωτημάτων και θα πρέπει 

να παραδοθεί το αργότερο μέχρι 15/10/2017. 

2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Περιλαμβάνει την Ενότητα ΣΤ του κεφαλαίου αξιολογικών ερωτημάτων και θα πρέπει να 

παραδοθεί το αργότερο  μέχρι 31/01/2018.  

3ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Περιλαμβάνει: 

1) Τελική έκθεση Αξιολόγησης 

2) Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

α) τον αναλυτικό προσδιορισμό και την τυποποίηση των ομάδων χρηστών της Αξιολόγησης, 

β) την επιτελική περίληψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων της Αξιολόγησης (μέχρι 10 

σελίδες) σε απλή γλώσσα στα ελληνικά και στα αγγλικά.  

3) Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε θέματα τεκμηρίωσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

αναθεώρησης του Ε.Π. 

και θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέχρι 28/02/2018. 

4ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Περιλαμβάνει τα αξιολογικά ερωτήματα της 1ης αξιολόγησης της στρατηγικής 

επικοινωνίας και θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο μέχρι 30/03/2018. 

Για την παρακολούθηση και παραλαβή της αξιολόγησης και για την διασφάλιση της ποιότητας των 

παραδοτέων θα συσταθεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα αποτελείται από στελέχη 

της Διαχειριστικής Αρχής και της ΕΑΣ. Στην επιτροπή αυτή δύναται να συμμετέχει τουλάχιστον ένα 

στέλεχος από τις ΕΥΣΣΑ και ΕΥΣΕΚΤ.  

 

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες με έναρξη την 

ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00 

€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 0311 με 

κωδικό 2017ΕΠ03110012 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ»,  

του Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία  Θράκη» 2014 – 2020. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και συγκεκριμένα, μετά την οριστική παραλαβή του 1ου 

Παραδοτέου θα καταβληθεί το 40 % της συνολικής αμοιβής, του 2ου Παραδοτέου το 20% της συνολικής 

αμοιβής, του 3ου Παραδοτέου το 20% της συνολικής αμοιβής και με την οριστική παραλαβή του 4ου 

Παραδοτέου το υπόλοιπο 20% της συνολικής αμοιβής. 

Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι 20% του συμβατικού ποσού χωρίς 

ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

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

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

ΑΔΑ: Ω0Γ97ΛΒ-ΦΙ1
17PROC001657522 2017-07-07



 

 
 

 
 

10 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 

L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

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

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

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

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

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

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

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

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

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

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

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

φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 

για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
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(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), Ηροδότου 28, κτίριο Β΄- 5ος όροφος, 

Κομοτηνή 69132 (Γραμματεία), μέχρι την Δευτέρα 17/07/2017, από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 

14.00 μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία 

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

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

τα στοιχεία του προσφέροντος. 

Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ 

ΕΠ ΠΑΜΘ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00. 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της θα 

πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία: 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,  

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

ασφάλιση. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. 

4. Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο οικονομικός φορέας: 

 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του ως οικονομικού φορέα,  

 δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

5. Αποδεικτικά του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών οικονομικών χρήσεων 2013,2014 και 2015.  

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

o Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

o Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 

o Ομάδα έργου. 
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Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (49.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

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

αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων 

έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.  

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης 

της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα 

οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια 

των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη 

χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο. 

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

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την 

επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης.  

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

κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

υποβολής της. 

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

τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. Ο προσφέρον οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση 

μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την οικονομική 

προσφορά του υποψηφίου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω αναφερόμενα, θα εκδοθεί απόφαση 

του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. ανάθεσης του έργου και θα κληθεί ο Ανάδοχος για υποβολή, εντός δέκα πέντε 

(15) ημερών από την κοινοποίησή της, Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72του Ν.4412/2016, η οποία να καλύπτει σε ευρώ, ποσοστό 5% του 

συμβατικού ποσού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 

Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής και τη διαπίστωση της εγκυρότητάς της θα κληθεί ο 

Ανάδοχος να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.eydamth.gr.  

 

                                                                                                Ο Περιφερειάρχης 

                                                                                    Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

            Χρήστος Μέτιος 
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