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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος 
Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ «Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5067802, 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. Τον Καν. 1303/2013 (L347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης  Δεκ. 
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 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», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

5. Τον Καν. 1304/2013 (L347/470/20.12.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκ. 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1081/2006 του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

6. 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, 

7. 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 
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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), 

8. 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», 

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), 

10. Το Άρθρο 54Α του Νόμου 4403/2016, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η επεξεργασία απλών και 
ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων τους που 
συμμετέχουν ως άμεσα ωφελούμενοι από τις πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, για τους 
σκοπούς της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών (δηλ. συλλογή και επεξεργασία microdata από τα 
ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου προκειμένου να μετρηθούν οι τιμές των δεικτών) και της 
αξιολόγησης (δηλ. δυνατότητα πρόσβασης των αξιολογητών στα δεδομένα για τους σκοπούς των 
αξιολογήσεων των προγραμμάτων), 

11. 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 ,4 και 7 
του άρθρου 119, αυτού, 

12. 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» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

13. 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», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. πρωτ. 552/22.02.2018 (ΑΔΑ: 
ΩΜΓΠ7ΛΒ-ΒΥ4) Απόφαση, 

14. Την από 26-06-2015 απόφαση της 1ης  Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ "Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη" 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ "Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη" 2014-2020 και την ενημέρωση για την επικαιροποίηση του πλάνου αξιολόγησης 
που έγινε στο πλαίσιο της από 09-07-2019 5ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ 
"Ανατολική Μακεδονία και Θράκη" 2014-2020. 

15. Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υ.Α. «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822)υπουργικής απόφασης "Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

16. Το Ν.4624/2019 (ΦΕΚ-137 Α/29.08.2019) με θέμα "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις", 

17. Την αριθ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) για την… επικύρωση των αποτελεσμάτων των ….περιφερειακών εκλογών … 2019 και 
ανακήρυξης …… Περιφερειάρχη ….της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…., 

ΑΔΑ: ΩΑΟΛ7ΛΒ-0ΧΗ



 

3 

 
 

  

18. Το από 30/08/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

19. Το από 11.06.2020 (αριθ. πρωτ. 2774/12.06.2020 ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα «Αξιολόγηση 
κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ» και το επισυναπτόμενο σε αυτό με τίτλο: 
«Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που 
χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020», καθώς και τα Παραρτήματά του, 

20. Το από 31.07.2020 (αριθ. πρωτ. 3846/03.08.2020 ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) με θέμα «Αξιολόγηση 
κοινωνικών δομών που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ - πρόσθετες οδηγίες για τις προκηρύξεις» και 
τα επισυναπτόμενα σε αυτό αρχεία με οδηγίες περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, 

21. Την  αριθ.  πρωτ. 3165/01.07.2020  (ΑΔΑ: 6ΣΧ47ΛΒ-Θ7Ι)  Απόφαση  Ένταξης  της πράξης με  τίτλο 
«Σύμβουλος Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ "Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη" 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5067802,  

22. Την αριθ. πρωτ. 6609/31.12.2020 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 
υπηρεσίες της εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  

23. Τις πιστώσεις της  ΣΑΕ 0311 με κωδικό πράξης  2020ΕΠ03110013. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καλούμε την εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με 
διακριτικό τίτλο ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.), η οποία εδρεύει Λ. Δημοκρατίας 3 – Ηράκλειο Κρήτης, 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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, CPV 79419000-4 και διαθέτει την τεχνογνωσία 
και εμπειρία για την παροχή συναφών υπηρεσιών, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«Σύμβουλος Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ "Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη" 2014-2020». 

1. Σκοπός και αντικείμενο του Έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης 

1.1 Σκοπός της Αξιολόγησης 

Η παρούσα Αξιολόγηση εξυπηρετεί το γενικό στόχο των αξιολογήσεων, όπως προσδιορίζεται στο Άρθρο 54 του Καν. 
1303/2013: «Οι Αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της 
εφαρμογής των προγραμμάτων, καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των 
επιπτώσεών τους», ενώ παράλληλα θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση της εθνικής κοινωνικής πολιτικής, 
καθώς και την προετοιμασία για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. 

Οι ειδικότεροι στόχοι της Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ 2014-2020 
είναι οι ακόλουθοι: 

▪ να αναγνωρίσει πόσο αποδοτικές, ή μη είναι οι παρεμβάσεις ως προς τον τρόπο χρήσης των πόρων, 

▪ να αναλύσει αν επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, καθώς και να εντοπίσει τους λόγους για τους 
οποίους αυτά επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν, 

▪ να εκτιμήσει κατά πόσο έχουν προστιθέμενη αξία οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις,  

▪ να εντοπίσει τα σημεία του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται αναπροσανατολισμό προκειμένου 
να επιτευχθεί η επίτευξη των στόχων, 

▪ να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη βελτίωση, ή αναθεώρηση των παρεμβάσεων μέχρι τη λήξη 
της τρέχουσας ΠΠ, 

▪ να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων για εναλλακτικές παρεμβάσεις, 

▪ να καθοδηγήσει το σχεδιασμό παρεμβάσεων, ανάλογων με τις αξιολογούμενες,  στην ΠΠ 2021-2027. 

1.2 Αντικείμενο  

Αντικείμενο του έργου  αποτελεί η αξιολόγηση των Κοινωνικών Δομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
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«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020, σύμφωνα και με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο εγχειρίδιο με τίτλο 
«Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 
2014-2020» (Συν. 1). 

Ως «Κοινωνικές Δομές» στο πλαίσιο του παρόντος εξετάζονται οι παρακάτω Κατηγορίες Δομών: 

▪ Κέντρα Κοινότητας: Κεντρικές Δομές, Παραρτήματα Ρομά (ΚΚ)  

▪ Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Συσσίτια (ΔΒΑ)  

▪ Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)  

▪ Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) 

▪ Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). 

Το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης (ΣΑ), συνίσταται στη διεξοδική ανάλυση, στο πλαίσιο της υποβαλλόμενης Έκθεσης 
Αξιολόγησης, των ερωτημάτων που τίθενται στη συνέχεια. Επισημαίνεται ότι, κάθε αξιολογικό ερώτημα θα πρέπει να 
καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και 
υλοποιήσιμες προτάσεις. Η δομή της έκθεσης είναι σκόπιμο να ακολουθήσει τη σειρά των τιθέμενων ‘’ερωτημάτων’’ 
υπό τη μορφή κεφαλαίων και υποκεφαλαίων.  

1.2.1. Κριτήρια Αξιολόγησης και Αξιολογικά Ερωτήματα 

Τα «Αξιολογικά Ερωτήματα», ανά Κριτήριο Αξιολόγησης, στα οποία η Αξιολόγηση θα πρέπει να απαντήσει για το σύνολο 
των εξεταζόμενων Δομών (παρεμβάσεων) διατυπώνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

1. ΣΥΝΑΦΕΙΑ & ΣΥΝΟΧΗ 

1.1  Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις;  

1.2 Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις; 

1.3 Ποιος ο βαθμός συνάφειας & συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων; 

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

2.1 Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων; 

2.2 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές;  

2.3 Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα αποτελέσματα; 

2.4 Ποια είναι η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου; 

2.5 Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με τις κατηγορίες 
ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες; 

2.6 Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και μηχανισμών 
παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 

2.7 Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων με 
βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους; 

3. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

3.1 Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις υλοποιούνται κατά τρόπο 
αποδοτικό σε σχέση με το κόστος;  

3.2 Πώς διαφοροποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση με τον 
αρχικό σχεδιασμό τους; 

4. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 

4.1 Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική κοινωνική πολιτική, η 
οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ;  

1.2.2 Ανάλυση Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Αναλυτικότερα, τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν: 

1.2.2.1 Συνάφεια και Συνοχή 

Το κριτήριο της Συνάφειας (relevance) αφορά στη σύνδεση / συνάφεια του σχεδιασμού των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων με τις επιμέρους προκλήσεις και ανάγκες στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της 
φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων, καθώς και τους στόχους των Εθνικών και Περιφερειακών Στρατηγικών 
Κοινωνικής Ένταξης, που αυτές υπηρετούν. Η αξιολόγηση εκτείνεται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού των 
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παρεμβάσεων (προγραμματικός σχεδιασμός, εξειδίκευση παρεμβάσεων, Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων) και 
καλύπτει τη σύνδεση / συνάφεια των παρεμβάσεων με τις εθνικές, αλλά και τις περιφερειακές ανάγκες / 
προτεραιότητες. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό θα εξετασθεί η συνέπεια/καταλληλότητα του σχεδιασμού των 
παρεμβάσεων, προκειμένου να επιτευχθούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες 
/ προκλήσεις κάθε Περιφέρειας, που αναδείχτηκαν από την ανάλυση η οποία υποστήριξε τον προγραμματικό 
σχεδιασμό και το σχεδιασμό εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

Στο κριτήριο της Συνοχής (coherence) εξετάζεται η συνοχή της λογικής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, όπου 
αξιολογείται ο βαθμός εσωτερικής συνοχής του σχεδιασμού των παρεμβάσεων με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες 
και του Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετασθεί η αλληλουχία και σύνδεση των αναγκών που είχαν 
εντοπισθεί, με τις επιλεχθείσες Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους που υπηρετούν οι 
αξιολογούμενες παρεμβάσεις. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δύο Κριτηρίων, η Αξιολόγηση θα απαντήσει τα ακόλουθα Αξιολογικά 
Ερωτήματα: 

1.1. Ποιους στόχους των ισχυουσών Εθνικών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις;  

1.2. Ποιους στόχους των Περιφερειακών Στρατηγικών υπηρετούν οι παρεμβάσεις; 

1.3. Ποιος ο βαθμός συνάφειας & συνοχής της λογικής των παρεμβάσεων; 

Επίπεδο Ανάλυσης 

Τα Αξιολογικά Ερωτήματα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζονται στα ακόλουθα επίπεδα: 

• Κατηγορία Δομής 

• Ειδικός Στόχος 

• Επενδυτική Προτεραιότητα 

1.2.2.2. Αποτελεσματικότητα 

Στο κριτήριο της Αποτελεσματικότητας (effectiveness) εξετάζεται ο βαθμός επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών 
στόχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων, καθώς και ο βαθμός συμβολής των εκροών και αποτελεσμάτων των 
παρεμβάσεων στους αντίστοιχους στόχους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, 
εντοπίζονται και αναλύονται τυχόν προβλήματα κατά την λειτουργία των Δομών, τα οποία επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητά τους και αναζητούνται τα αίτια αυτών προκειμένου να διατυπωθούν τυχόν διορθωτικές 
κινήσεις, καθώς και προτάσεις για τις μελλοντικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα εκτιμάται και ο βαθμός επίτευξης 
των στόχων που έχουν τεθεί με ορίζοντα τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται η 
εξέταση του βαθμού κάλυψης αναγκών και του βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες όπως είχαν αρχικά καθοριστεί, καθώς και η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων και μηχανισμών παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω Κριτηρίου, η Αξιολόγηση θα απαντήσει τα ακόλουθα Αξιολογικά Ερωτήματα: 

2.1. Πώς αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων; 

2.2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές;  

2.3. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί έως τώρα οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα αποτελέσματα; 

2.4. Ποια είναι η εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου; 

2.5. Υλοποιούνται οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά με τις 
κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες; 

2.6. Πώς αξιολογείται η καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και μηχανισμών 
παρακολούθησης των αξιολογούμενων παρεμβάσεων; 

2.7. Ποιοι παράγοντες ευνοούν και ποιοι εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων με βάση την έως τώρα πορεία υλοποίησής τους; 

Επίπεδο Ανάλυσης 

Τα Αξιολογικά Ερωτήματα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζονται στα ακόλουθα επίπεδα: 
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• Πράξη 

• Κατηγορία Δομής 

• Ειδικός Στόχος 

• Επενδυτική Προτεραιότητα 

1.2.2.3. Αποδοτικότητα 

Στο κριτήριο της Αποδοτικότητας (efficiency) εξετάζεται η αποδοτική ή μη υλοποίηση των αξιολογούμενων 
παρεμβάσεων σε σχέση με το κόστος, δηλαδή το κατά πόσο οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν (εισροές) για την 
λειτουργία των Κοινωνικών Δομών μετατράπηκαν με οικονομικό τρόπο σε εκροές και αποτελέσματα. Στο πλαίσιο 
αυτό, εξετάζονται και οι τυχόν αποκλίσεις του μοναδιαίου κόστους των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση με 
τον αρχικό σχεδιασμό τους και διερευνώνται οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτική εφαρμογή των 
παρεμβάσεων. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω Κριτηρίου, η Αξιολόγηση θα απαντήσει τα ακόλουθα Αξιολογικά Ερωτήματα: 

3.1. Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις υλοποιούνται κατά 
τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος;  

3.2. Πώς διαφοροποιήθηκε το μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση 
με τον αρχικό σχεδιασμό τους; 

Επίπεδο Ανάλυσης 

Τα Αξιολογικά Ερωτήματα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζονται στα ακόλουθα επίπεδα: 

• Δομή 

• Κατηγορία Μεγέθους Δομής 

• Είδος Δομής και κατηγορία μεγέθους 

1.2.2.4. Προστιθέμενη Αξία 

Στο κριτήριο της Προστιθέμενης Αξίας (added value) εξετάζεται η «αξία» που δημιουργείται από την παρέμβαση του 
ΕΚΤ στον τομέα προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων και η 
οποία είναι επιπρόσθετη στην «αξία» που θα είχε δημιουργηθεί χωρίς την παρέμβασή του. Υπό το πρίσμα αυτό, η 
έννοια της προστιθέμενης αξίας αφορά στην αλλαγή του αποτελέσματος που μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να 
αποδοθεί στη λειτουργία των αξιολογούμενων Κοινωνικών Δομών. Οι αλλαγές θα εξεταστούν ως προς τη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης (οικονομική στήριξη, κάλυψη αναγκών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες), των όρων 
πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες (φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης μη αυτοεξυπηρετούμενων 
ατόμων, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και συνολικά στην αλλαγή στάσης των ωφελούμενων σε σχέση με τις 
καθημερινές τους δραστηριότητες), καθώς και σε υπηρεσίες στους τομείς της απασχόλησης. 

Η Αξιολόγηση θα εστιάσει στη διερεύνηση: α) του βαθμού βελτίωσης / διεύρυνσης των παρεχόμενων από τις Δομές 
υπηρεσιών, σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, β) της 
αποτελεσματικότερης λειτουργίας της δικτύωσης και της συνεργασίας των Δομών, καθώς και γ) της αύξησης του 
βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη λειτουργία των Δομών. 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω Κριτηρίου, η Αξιολόγηση θα εστιάσει στο ακόλουθο Αξιολογικό Ερώτημα: 

4.1. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική κοινωνική 
πολιτική, η οποία δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ;  

Επίπεδο Ανάλυσης 

Το Αξιολογικό Ερώτημα του συγκεκριμένου Κριτηρίου Αξιολόγησης εξετάζεται στο ακόλουθο επίπεδο: 

• Κατηγορία Δομής 

Η ανάλυση των Αξιολογικών Ερωτημάτων και η μεθοδολογική προσέγγισή τους, η μεθοδολογία μέτρησης και 
αξιολόγησης των Δεικτών των Κοινωνικών Δομών, καθώς και οι πηγές συλλογής των στοιχείων, οι κατευθύνσεις για τη 
διενέργεια Ερευνών και τη δειγματοληψία παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου 
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Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020» (Συν. 
1). 

Οι οδηγίες για τη διασφάλιση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της αξιολόγησης των κοινωνικών δομών 
που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 679/2016, παρουσιάζονται στο 
Έγγραφο με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 
679/2016» (Συν. 2). 

1.3 Πεδίο Εφαρμογής της Αξιολόγησης 

Το Έργο «Σύμβουλος Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ «Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη» 2014-2020», καλύπτει τις ακόλουθες παρεμβάσεις του Προγράμματος: 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

A. Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii 

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και 
ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες 

▪ Δράση 1 9ii.23Α.1 - Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ) 
Είκοσι δύο (22) ΚΚ στα οκτώ (8) εκ των οποίων λειτουργεί και Παράρτημα ΡΟΜΑ, ήτοι: 
Δήμου Αβδήρων, Δήμου Αλεξανδρούπολης με Παράρτημα ΡΟΜΑ, Δήμου Αρριανών, Δήμου Διδυμοτείχου με 
Παράρτημα ΡΟΜΑ, Δήμου Δοξάτου, Δήμου Δράμας με Παράρτημα ΡΟΜΑ, Δήμου Θάσου, Δήμου Ιάσμου, Δήμου 
Κ. Νευροκοπίου, Δήμου Καβάλας, Δήμου Κομοτηνής με Παράρτημα ΡΟΜΑ, Δήμου Μαρώνειας – Σαπών με 
Παράρτημα ΡΟΜΑ, Δήμου Μύκης, Δήμου Νέστου με Παράρτημα ΡΟΜΑ, Δήμου Ξάνθης με Παράρτημα ΡΟΜΑ, 
Δήμου Ορεστιάδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ, Δήμου Παγγαίου, Δήμου Παρανεστίου, Δήμου Προσοτσάνης, Δήμου 
Σαμοθράκης, Δήμου Σουφλίου, Δήμου Τοπείρου 

B. Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv 

Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες 

▪ Δράση 9iv.24.1 - Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) 
Τρία (3), ήτοι : Δήμου Δράμας, Δήμου Νέστου, Δήμου Προσοτσάνης 

▪ Δράση 9iv.24.2 - Δομές παροχής συσσιτίων 
Τρεις (3), ήτοι: Δήμου Αλεξανδρούπολης, Δήμου Κ. Νευροκοπίου, Δήμου Ορεστιάδας 

▪ Δράση 9iv.24.3 -  Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) 
Δύο (2), στην Κομοτηνή 

▪ Δράση  9iv.24.4 - Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), στην Κομοτηνή και Δράμα 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, να λαμβάνει υπόψη πρόσθετες οριζόντιες 
κατευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση ενδεχόμενων μελλοντικών Οδηγιών της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού (ΕΑΣ) του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα: 

Παραδοτέο Α: Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης 

Το Παραδοτέο Α υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και θα περιλαμβάνει την εξειδίκευση 
της μεθοδολογικής προσέγγισης που θα ακολουθήσει ο Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΣΑ) σε όλα τα επιμέρους αξιολογικά 
ερωτήματα, με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση της παρούσας. Επιπρόσθετα, ο ΣΑ στο πλαίσιο του Παραδοτέου Α θα 
αναλύσει τις απαιτούμενες Έρευνες Πεδίου προσδιορίζοντας για κάθε μία από αυτές κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

▪ Προσδιορισμός μέγεθος δείγματος, με βάση την μεθοδολογία που παρατίθεται στο Εγχειρίδιο με τίτλο 
«Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από 
τα ΠΕΠ 2014-2020» (Συν. 1). 

▪ Οριστικοποίηση / εξειδίκευση του τρόπου υλοποίησης της έρευνας (τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ηλεκτρονική 
συμπλήρωση ερωτηματολογίων, κ.α) 
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▪ Χρονοπρογραμματισμός της υλοποίησης των απαιτούμενων Ερευνών. 

Παραδοτέο Β: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης  

Το Παραδοτέο Β θα υποβληθεί εντός 5 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης και θα περιλαμβάνει ανάλυση των 
αξιολογικών ερωτημάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης, όπως παρατίθενται στο Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου 
Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020» (Συν. 1), 
αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων δευτερογενών πηγών πληροφόρησης. Επίσης, θα περιλαμβάνει την 
παρουσίαση των πρωτογενών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και των αποτελεσμάτων τους, τα οποία στο 
πλαίσιο του επόμενου Παραδοτέου Γ, θα τροφοδοτήσουν την απάντηση του συνόλου των αξιολογικών ερωτημάτων.  

Επισημαίνεται ότι, στην Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης θα απαντηθούν τα αξιολογικά ερωτήματα τα οποία 
τροφοδοτούνται αποκλειστικά από δευτερογενή στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε αξιολογικό ερώτημα θα πρέπει να 
καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο Σύμβουλος Αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και 
υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να εστιάζει στην απάντηση των επιμέρους αξιολογικών 
ερωτημάτων, ενώ αναλυτικοί πίνακες με επεξεργασίες θα πρέπει να συνοδεύουν την Έκθεση Αξιολόγησης ως 
Παράρτημα. 

Η δομή της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι σκόπιμο να ακολουθήσει τη σειρά των τιθέμενων ‘’ερωτημάτων’’, υπό τη μορφή 
κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, σύμφωνα με τα ακόλουθα ενδεικτικά περιεχόμενα: 

Παραδοτέο Β: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης 
  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Πλαίσιο και στόχοι του έργου 
1.2 Διάρθρωση της Έκθεσης 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
2.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης δευτερογενών δεδομένων και των βασικών στοιχείων – ευρημάτων. 
2.2 Παρουσίαση των Πρωτογενών Ερευνών που διενεργήθηκαν και των βασικών ευρημάτων τους. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
3.1 Αξιολόγηση της συνάφειας των Εθνικών Στρατηγικών με τους στόχους των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 
3.2 Αξιολόγηση της συνάφειας των παρεμβάσεων με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Στρατηγικές. 
3.3 Αποτίμηση της καταλληλότητας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές 

ανάγκες / προκλήσεις της Περιφέρειας που αναδείχτηκαν από την ανάλυση που υποστήριξε τον προγραμματικό 
σχεδιασμό και το σχεδιασμό εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

3.4 Παρουσίαση της λογικής των παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού εσωτερικής συνοχής και συνάφειας με τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ. 

3.5  Αποτίμηση της συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 
3.6 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων/συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
4.1 Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των παρεμβάσεων.  

 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
1. Αναλυτικοί Πίνακες στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων – Βασικές επεξεργασίες 
2. Αναλυτική Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πρωτογενών Ερευνών  
3. Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια των Ερευνών Πεδίου, Πρακτικών Εστιασμένων Συζητήσεων και ότι άλλο 

υποστηρικτικό υλικό τεκμηρίωσης προκύψει από την προτεινόμενη μεθοδολογία της αξιολόγησης 

 

Παραδοτέο Γ: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης  

Το Παραδοτέο Γ θα υποβληθεί ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης (Παραδοτέο Β) 
και θα περιλαμβάνει ανάλυση του συνόλου των αξιολογικών ερωτημάτων ανά κριτήριο αξιολόγησης, όπως 
παρατίθενται στο Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών 
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Δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020» (Συν. 1), αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων δευτερογενών 
και πρωτογενών πηγών πληροφόρησης.  

Επισημαίνεται ότι, κάθε αξιολογικό ερώτημα θα πρέπει να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και ο Σύμβουλος 
Αξιολόγησης θα πρέπει να προχωρεί σε τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις. Η Τελική Έκθεση Αξιολόγησης θα 
πρέπει να εστιάζει στην απάντηση του συνόλου των επιμέρους αξιολογικών ερωτημάτων, ενώ αναλυτικοί πίνακες με 
επεξεργασίες, λεπτομερείς περιγραφές ερευνών πεδίου κ.λπ. θα πρέπει να συνοδεύουν την Έκθεση ως Παραρτήματα. 

Η δομή της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης θα ακολουθήσει τη σειρά των τιθέμενων ‘’ερωτημάτων’’, υπό τη μορφή 
κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, σύμφωνα με τα ακόλουθα ενδεικτικά περιεχόμενα: 

 

Παραδοτέο Γ: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης 
  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (στα ελληνικά και αγγλικά max. 20 σελίδες)  
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Πλαίσιο και στόχοι του έργου 
1.2 Διάρθρωση της Έκθεσης 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
2.1 Παρουσίαση των πηγών άντλησης δευτερογενών δεδομένων και των βασικών στοιχείων – ευρημάτων. 
2.2 Παρουσίαση των Πρωτογενών Ερευνών που διενεργήθηκαν και των βασικών ευρημάτων τους. 
 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
3.1 Αξιολόγηση της συνάφειας των Εθνικών Στρατηγικών με τους στόχους των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 
3.2 Αξιολόγηση της συνάφειας των παρεμβάσεων με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Στρατηγικές. 
3.3 Αποτίμηση της καταλληλότητας του σχεδιασμού των παρεμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν οι βασικές 

ανάγκες / προκλήσεις της Περιφέρειας που αναδείχτηκαν από την ανάλυση που υποστήριξε τον προγραμματικό 
σχεδιασμό και το σχεδιασμό εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 

3.4 Παρουσίαση της λογικής των παρεμβάσεων και αποτίμηση του βαθμού εσωτερικής συνοχής και συνάφειας με τις 
Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ. 

3.5  Αποτίμηση της συμπληρωματικότητας - συνέργειας μεταξύ των αξιολογούμενων παρεμβάσεων.3.6
 Συνοπτική παρουσίαση των ευρημάτων/συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής. 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ  
4.1 Αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των αξιολογούμενων παρεμβάσεων.  
4.2 Βαθμός επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 
4.3 Βαθμός συμβολής των εκροών και αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στους αντίστοιχους στόχους του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
4.4 Αποτίμηση της εφαρμογής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σύγκριση με τον αρχικό σχεδιασμό αναφορικά 

με τις κατηγορίες ωφελούμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
4.5 Παρουσίαση των σημαντικότερων προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των παρεμβάσεων και 

ανάλυση του τρόπου επίδρασης στην αποτελεσματικότητά τους. 
4.7 Εκτίμηση της επιτευξιμότητας των στόχων που έχουν τεθεί με ορίζοντα τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου. 
4.8 Αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων και μηχανισμών παρακολούθησης των 

αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 
4.9 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής. 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
5.1 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των αξιολογούμενων παρεμβάσεων. 
5.2 Αξιολόγηση των αποκλίσεων του μοναδιαίου κόστους των αξιολογούμενων παρεμβάσεων σε σχέση με τον αρχικό 

σχεδιασμό τους. 
5.3 Παρουσίαση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοτική εφαρμογή των αξιολογούμενων 

παρεμβάσεων. 
5.4 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής. 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
6.1 Εκτίμηση των αλλαγών που επέφεραν οι αξιολογούμενες παρεμβάσεις στις ομάδες στόχο στις οποίες 
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απευθύνονται. 
6.2 Αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ των Δομών. 
6.3 Συνολική αποτίμηση της προστιθέμενης αξίας των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εθνική 

κοινωνική πολιτική. 
6.2 Συνθετική παρουσίαση αποτελεσμάτων / συμπερασμάτων ανά Κατηγορία Δομής. 

7. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
1. Αναλυτικοί Πίνακες στοιχείων που αξιοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων – Βασικές επεξεργασίες. 

 

Τα παραδοτέα του έργου θα υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) αντίτυπα. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του 
Ν.4412/2014 και η παραλαβή του αντικείμενου της από Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ της 
παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.   

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες  με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της  Σύμβασης 
και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕ 0311 με κωδικό 
2020ΕΠ03110013 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο 
πλαίσιο του άξονα 6 «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ», του Π.Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014 – 2020. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και συγκεκριμένα μετά την οριστική παραλαβή του: 

• Παραδοτέο Α: Εξειδίκευση της Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης, θα καταβληθεί το 20 % της συνολικής 
αμοιβής  

• Παραδοτέο Β: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης, θα καταβληθεί το 60% της συνολικής αμοιβής 

•  Παραδοτέο Γ: Τελική Έκθεση Αξιολόγησης, θα καταβληθεί το 20% της συνολικής αμοιβής 

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες σε σχέση με την 
εκτέλεση του έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία, 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, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων 
μετακίνησης, εφόσον απατηθούν. 

Ρητά δε, συμφωνείται ότι η Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση θα έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής 
αμοιβής.  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής της Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα 
αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 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. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου με τα παρακάτω προσόντα. 

i) Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι Επιστήμονας με Πανεπιστημιακές σπουδές, να έχει γνώση του τρόπου λειτουργίας 
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των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και να διαθέτει 
τουλάχιστον 15/ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 3  έργα που 
τεκμηριώνουν την ειδική εμπειρία που απαιτείται (σχεδιασμός ή/και αξιολόγηση ή/και διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και προγραμμάτων). Τουλάχιστον ένα από τα έργα αυτά, θα πρέπει να 
αφορά αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. 

ii) Ομάδα Έργου: Η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από στελέχη Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τουλάχιστον 5ετούς 
επαγγελματικής εμπειρίας και να έχουν γνώση του τρόπου λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και 
των διαδικασιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και να διαθέτουν ειδική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο 
του έργου (σχεδιασμός ή/και αξιολόγηση ή/και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων και 
προγραμμάτων). Η ειδική εμπειρία αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους σε συναφή έργα. 

Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) πέραν του Υπεύθυνου Έργου και να καλύπτουν 
(ως Ομάδα Έργου) το σύνολο των θεμάτων που αναφέρονται παραπάνω. 

Η σύνθεση της Ομάδας Έργου που θα προταθεί, θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο. 

Αντικατάσταση του Υπευθύνου του Έργου και των μελών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά 
επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην 
προσφορά και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου που 
κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο υπεύθυνος έργου και τα μέλη της ομάδας έργου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με 
οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ και συνεπώς  δεν γεννάται καμία υποχρέωση, 
οποιασδήποτε μορφής, της ΕΥΔΕΠ ΠΑΜΘ απέναντί τους.  

Η επιστημονική ειδικότητα/εξειδίκευση και η ελάχιστη απαιτούμενη σε διάρκεια εμπειρία για τον Υπεύθυνο Έργου 
και τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας : Ελάχιστη στελέχωση υποψηφίου ανά θέση, επιστημονική ειδικότητα-εξειδίκευση και ελάχιστη 
απαιτούμενη εμπειρία 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / 
ΘΕΣΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Υπεύθυνος Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ………….. 

 
 

( ) έτη 
 

Μέλος  Ομάδας Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ……… 

 
 

( ) έτη 

Μέλος  Ομάδας Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της 
Ημεδαπής ή ισότιμου της 
Αλλοδαπής σε γνωστικά 

αντικείμενα ……… 

 
 

( ) έτη 

 

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίωσης 
συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες 
απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτές ειδικότερα προσδιορίζονται παραπάνω. 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 
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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 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. Η υποχρέωση αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2) α) 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. 

β) Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
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νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι 
οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών  υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, 

 β) εάν ο οικονομικός φορέας 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, 

γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει 
επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 δεν μπορεί να  θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των  οικονομικών φορέων κατά 
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα  οριζόμενα στο άρθρο 48, δεν μπορεί να θεραπευθεί 
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την  εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας Σύμβασης, προηγούμενης  Σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης Σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα  την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης Σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή  των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή  την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση  να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το πρώτο εδάφιο της  παρ.2  
του άρθρου 22 περ.84 Ν.4441/2016 (ΦΕΚ Α  227/6.12.2016 και με την παρ. 5 άρθρου 235 Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α 
167/30.10.2019), 

 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης  αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να  του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

θ) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας  έχει διαπράξει 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά του.  

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. 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A. 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 
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την 25/01/2021 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. 

B. 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: 

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. Αίτηση του προσφέροντα στην οποία θα αναγράφονται: α) η ημερομηνία, β) τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα 
(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, email), γ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, με τον οποίο γίνεται και η 
αλληλογραφία της Αναθέτουσας αρχής, με τα πλήρη στοιχεία του.  

Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι ο Προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα τριών (3) μηνών 
προσμετρούμενων από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Επίσης  θα πρέπει να 
αναφέρεται η απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου ή Διοικούντος Οργάνου του Προσφέροντος με το οποίο εγκρίνεται η 
συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση. 

Β. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση ισχύουσας εκπροσώπησης: πιστοποιητικό καταχώρισης στο οικείο επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασης (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή του, από το  οποίο  να προκύπτει η ισχύουσα νόμιμη εκπροσώπηση του νομικού προσώπου. 

Γ. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του Προσφέροντα (χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής), με την 
οποία δηλώνεται ότι: 

• δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία του οικονομικού φορέα  όπως έχουν δηλωθεί στο 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης, (αντίστοιχο του T.E.Υ.Δ. σύμφωνα με το άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 
4412/2016) που υπέβαλε κατά την επικαιροποίηση της εγγραφής του στον Κατάλογο Προμηθευτών - Παρόχων 
υπηρεσιών της Ε.Υ. Δ. Ε.Π. ΠΑΜΘ ή σε περίπτωση μεταβολής προσκομίζει τα αντίστοιχα στοιχεία. 

• δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής πράξεις επιβολής προστίμου 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας.  

• 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. 

• δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,  

• δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής 
ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

• Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
πρόσκληση. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του έργου και μετά 
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τη λήξη αυτού. 

Δ. Πιστοποιητικό Φορολογικής  Ενημερότητας, 

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

ΣΤ. 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. 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει: 

• Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο ώστε να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 

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

• Πίνακα (βάσει του υποδείγματος του άρθρου 5 της παρούσης) με την ελάχιστη στελέχωση υποψηφίου ανά 
θέση, επιστημονική ειδικότητα-εξειδίκευση και ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία της Ομάδας έργου. 

• Αναλυτικά βιογραφικά σημείωμα των φυσικών προσώπων (Υπεύθυνου έργου – Ομάδας έργου). 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών, 
βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) 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, καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για 
την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης, όπως και οι απαιτούμενες 
μετακινήσεις για συναντήσεις, κλπ. 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της 
σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη 
που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων 
του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να 
προβληθεί από τον ανάδοχο. 

Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία: α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά 
των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα 
Πρόσκληση. 

8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

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

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον 
προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η 
ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 
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9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Ο Σύμβουλος Αξιολόγησης ως υποεκτελών την επεξεργασία και η ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ως Αναθέτουσα Αρχή, που επέχει 
θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» των δεδομένων, δηλώνουν ότι είναι σε γνώση των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων), του Ν.4624/2019 και των  σχετικών οδηγιών και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, που διέπουν τη νόμιμη εκτέλεση της προκήρυξης / σύμβασης και την παροχή των 
συμφωνημένων υπηρεσιών και ότι αναλαμβάνουν πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όσον 
αφορά στην προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν θα υποβάλλουν σε 
επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση κατά την παροχή των υπηρεσιών τους και την 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, που αναλαμβάνουν με την παρούσα προκήρυξη / σύμβαση. 

10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και της επακόλουθης Σύμβασης αποτελούν τα δύο (2) συνημμένα αρχεία: 

 Συν.1 

Εγχειρίδιο με τίτλο «Κατάρτιση Ενιαίου Μεθοδολογικού Πλαισίου Αξιολόγησης των Κοινωνικών Δομών που 
χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020», καθώς και τα Παραρτήματά του: 

• Παράρτημα I. Βασικό Θεσμικό / Κανονιστικό Πλαίσιο Κοινωνικών Δομών 
• Παράρτημα II. Οδηγός Αξιολόγησης κοινωνικών δομών που χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ 2014-2020 
• Παράρτημα III. Ερωτηματολόγια & Οδηγοί Εστιασμένης Συζήτησης / Συνεντεύξεων. 

 Συν.2 

Έγγραφο με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΠ 2014-2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 
αριθ. 679/2016». 

11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά 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 για 
υποβολή, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 72 του 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 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής http://www.eydamth.gr. 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης 

 
 

Χρήστος Μέτιος 
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