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Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Επικαιροποίηση της πρώτης
Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής, Αξιολόγηση της Επικοινωνίας και Θεματική
Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» του
Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020».
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Το ΠΔ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/Α/2019)
3. Το ΠΔ 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Το ΠΔ 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών,
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (ΦΕΚ 156/Α/5-08-2020)
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 86593/2020 (ΦΕΚ 628/ΥΟΔΔ) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 135250/19.12.2016 (ΑΔΑ: 672Χ4653Ο7-Η6Ε) απόφαση
ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένης στην ΕΥΔ ΕΠ Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
7. Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-122014),
8. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 300488/ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών περί «Συστήματος
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διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου ‘Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» (ΦΕΚ 1099/τΒ/19-04-2016),
10. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23451/ ΕΥΣΑΑ 493/24-2-2017 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ 677/τΒ/3-3-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 109283/ ΕΥΘΥ 1012/ 23-10-2015 (ΦΕΚ 2362/Β/04-11-2015)
Απόφαση αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του αρ.5 παρ. 5 του Ν.4314/ 2014 και κατάργηση
της 175294/ ΔΙΟΕ 196/ 07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β/13-06-2002),
12. Την με αρ. πρωτ. 32080/17-3-21 απόφαση έγκρισης στο ΠΔΕ 2021 στη ΣΑΕ 319/6
του έργου «Technical Assistance of the Cooperation Programme Interreg V-A GreeceItaly 2014-2020» με κωδ. 2016ΣΕ31960000 (MIS 5001767),
13. Την από 15/12/2015 απόφαση (C(2015)9347) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
14. Τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου με κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ31960000,
15. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, όπως περιγράφονται στο υπογεγραμμένο έντυπα Ε
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Tην έγκριση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για το έργο «Επικαιροποίηση της
πρώτης Αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής, Αξιολόγηση της Επικοινωνίας και
Θεματική Αξιολόγηση Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» του
Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020».» το οποίο η ΕΥΔ
ΕΕΣ προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.
Κωδικός CPV: 79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής
διαχείρισης.
Για την συγκεκριμένη ανάθεση δεν απαιτείται εφαρμογή μελέτης
1. Αντικείμενο του έργου
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει, εντύπως και σε ηλεκτρονική μορφή, τέσσερα (4)
παραδοτέα

στην

Αναθέτουσα

Αρχή

που

παραλαμβάνονται

από

την

Επιτροπή

Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου ως εξής:

1ο παραδοτέο:
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Εντός δεκαπέντε (15) ημερών

μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της

απόφασης ανάθεσης, ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την Μεθοδολογία υλοποίησης.
Η Μεθοδολογία θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά σε συγκεκριμένα εργαλεία και μεθόδους
που θα χρησιμοποιήσει για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των προδιαγραφών της παρούσας
προδιαγραφής και του Σχεδίου Αξιολόγησης του Προγράμματος.
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Ενδεικτικά εργαλεία μεθοδολογίας μπορεί να αποτελέσουν η έρευνα και οι βιβλιογραφικές
κριτικές, η ανάλυση δεδομένων, οι μελέτες, τα ερωτηματολόγια, οι συνεντεύξεις κλπ.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση Μεθοδολογίας θα πρέπει:


Να αιτιολογεί το σύνολο του μείγματος των μεθοδολογικών επιλογών, με βάση τις
επιμέρους απαιτήσεις αξιολόγησης του συγκεκριμένου Προγράμματος, διαχωρίζοντας
(μεταξύ τους) τα ζητήματα που αφορούν στην επικαιροποίηση της 1ης αξιολόγησης,
στην αξιολόγηση των επιπτώσεων και στην αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας.



Να αιτιολογεί λεπτομερώς τις επιλογές σχετικά με την υιοθέτηση ποσοτικών ή/και
ποιοτικών

προσεγγίσεων

(quantitative

and/or

qualitative

approaches)

της

αξιολόγησης καθώς και τις επιλογές τεχνικών αξιολόγησης (επιπτώσεων) με βάση το
«θεωρητικό

υπόβαθρο»

(«theory-based»)

ή/και

με

«αντιπαραδείγματα»

(«counterfactual»).


Να παρουσιάζει με διακριτό τρόπο (και να αιτιολογεί) τις μεθοδολογικές επιλογές που
αφορούν στην αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος.



Να παρουσιάζει με διακριτό τρόπο (και να αιτιολογεί) οτιδήποτε αφορά σε έρευνες
πεδίου προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα και το Σχέδιο Αξιολόγησης ή/και
προτεινόμενες από τον Ανάδοχο.

Να λαμβάνει πλήρως υπόψη το Προγραμματικό Έγγραφο και το Σχέδιο Αξιολόγησης, όπως
ισχύουν αλλά και την τελική Έκθεση της 1ης Αξιολόγησης.
2ο παραδοτέο:
1η ΕΚΘΕΣΗ: Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει έως 14/02/2022, Έκθεση που να
περιλαμβάνει

το

1ο

σχέδιο

επικαιροποίησης

των

στοιχείων

της

αξιολόγησης

εφαρμογής/πορείας υλοποίησης του Προγράμματος (εκτός της στρατηγικής επικοινωνίας) και
το 1ο σχέδιο της αξιολόγησης επιπτώσεων του Προγράμματος.
3ο παραδοτέο:
2η ΕΚΘΕΣΗ: Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει έως 15/03/2022 Έκθεση που να
περιλαμβάνει την τελική επικαιροποίηση της αξιολόγησης εφαρμογής/πορείας υλοποίησης
του Προγράμματος, την αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας και το 2ο σχέδιο της
αξιολόγησης επιπτώσεων του Προγράμματος
4ο Παραδοτέο
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΠΙΤΕΛΙΚΉ ΣΎΝΟΨΗ: Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει έως
02/05/2022 την πλήρη Έκθεση με την επικαιροποίηση της πρώτης αξιολόγησης, την
αξιολόγηση της στρατηγικής επικοινωνίας και την αξιολόγηση επιπτώσεων, ως εξής:
1)

Πλήρη έκθεση Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει και την επιτελική σύνοψη των

συμπερασμάτων και των συστάσεων της Αξιολόγησης στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα
ιταλικά
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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 απλοποιημένη έκδοση της επιτελικής σύνοψης της Αξιολόγησης (μέχρι 10

σελίδες) σε απλή γλώσσα στα αγγλικά, στα ελληνικά και στα ιταλικά 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. Η τυποποιημένη φόρμα θα δοθεί στον αξιολογητή από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η περίοδος αναφοράς όλων των εκθέσεων που αφορούν στα παραδοτέα θα ξεκινάει από την
έναρξη του Προγράμματος και θα λήγει στις 31.12.2021.
Επιπλέον και παράλληλα με τα παραπάνω ο Ανάδοχος οφείλει:
α.

Να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή σε θέματα τεκμηρίωσης σε σχέση με

ενδεχόμενη διαδικασία αναθεώρησης του Π.Σ. μέχρι την ολοκλήρωσή της. Η σχετική
υποστήριξη θα πρέπει να περιγράφεται σε ειδική για το σκοπό αυτό αναφορά.
β. Να συμπεριλάβει σε όλα τα παραδοτέα, εκτός από το 1ο (Μεθοδολογία), ειδικό
τμήμα (σ.σ. «lessons learnt») όπου θα συνοψίζονται χρήσιμα συμπεράσματα από την
μέχρι τώρα εφαρμογή του Προγράμματος, τα οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν
στην συγγραφή του νέου Προγράμματος Συνεργασίας για την προγραμματική περίοδο
2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του αναδόχου
αναμένεται

να

αποτελέσουν

σημαντική

εισροή

για

την

κατάρτιση

στόχων,

προτεραιοτήτων και δεικτών του Προγράμματος για την περίοδο 2021-2027. Για το
λόγο αυτό, απαιτείται η διαθεσιμότητα του αναδόχου έως τη λήξη του έργου
(ενδεικτικά, για συμμετοχή σε σχετικές συναντήσεις εργασίας).
γ) Έως τη λήξη του έργου θα υποστηρίζει την ΕΥΔ ΕΕΣ αναφορικά με τη συλλογή
και επεξεργασία των στοιχείων της αξιολόγησης που είναι απαραίτητα για την
Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2021 καθώς και σε περίπτωση αναθεώρησης του
Προγράμματος» και στην ενσωμάτωση των θέσεων της ΕΥΔ ΕΕΣ αναφορικά με τα
σχόλια που τυχόν υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβληθείσα
Έκθεση Εφαρμογής.
δ) Έως τη λήξη του έργου θα είναι, σε κάθε περίπτωση, στη διάθεση της ΕΥΔ ΕΕΣ
για

οποιεσδήποτε

εργασίες

προκύψουν,

σύμφωνα

με

τις

υποδείξεις

Διαχειριστικής Αρχής, της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Πρόσθετες πληροφορίες για την αξιολόγηση

της
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Τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί, κατ’ ελάχιστο, ο Ανάδοχος παρατίθενται
αναλυτικά στη συνέχεια. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει ιδίως ν’ απαντηθούν τα ερωτήματα
που τίθενται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Συνεργασίας,
όπως αυτό ισχύει, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει αρχικά να επικαιροποιήσει την (πρώτη) αξιολόγηση της πορείας
εφαρμογής του Προγράμματος, με βάση τα σχετικά στοιχεία από την έναρξη υλοποίησης του
Προγράμματος μέχρι 31/12/2021. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσει στην αξιολόγηση
της επικοινωνίας και στην αξιολόγηση επιπτώσεων.
Συγκεκριμένα:
1.

Επικαιροποίηση της πρώτης αξιολόγησης:

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την υλοποίηση του Προγράμματος μέχρι 31/12/2021 θα
πρέπει να επικαιροποιηθούν/απαντηθούν, κατ’ ελάχιστο και ενδεικτικά στα εξής:
Α. Αποτελεσματικότητα του Προγράμματος
1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Π.Σ. σε όρους αποτελεσματικότητας
ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα με χρονικό σημείο αναφοράς την
31/12/2021; Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι;
 Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και
διατυπώνονται εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Π.Σ. όπως αυτά έχουν
εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία αναφοράς.
 Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί να τροποποιηθεί το χρονικό σημείο αναφοράς, η ΔΑ
θα ενημερώσει τον ανάδοχο, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ανταποκρινόμενη σε
σχετική πρόταση του αναδόχου, για το νέο χρονικό σημείο με βάση το οποίο θα γίνει η
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του Π.Σ.
2. Σε ποιό βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής
του Π.Σ; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Π.Σ.; Σε ποιούς
παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;
 Η ανάλυση επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής και τους πρόσθετους
δείκτες εκροής που ενδεχομένως έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης
προσκλήσεων από τη ΔΑ.
3.

Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων

που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής για το 2023;
4. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;
Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Προγράμματος
1. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου
Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας μέχρι 31/12/2021 (Δείκτες εκροής, οικονομικοί
δείκτες αλλά και Βασικά Στάδια Εφαρμογής, αν υπάρχουν); Εντοπίζονται καθυστερήσεις και
σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές; Οι υποθέσεις εργασίας που

22PROC009910390 2022-01-11
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 του Π.Σ. κ.λ.π.
 Προσδιορίζονται αναλυτικά πιθανές αλλαγές στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη
διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων στην κατάρτιση του Π.Σ. και τεκμηριώνονται τα
αίτια που τις προκάλεσαν.
2. Με βάση τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της
Αποτελεσματικότητας, προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του
Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023;


Η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται ανά δείκτη και να περιλαμβάνει εκτίμηση αν ο δείκτης
αυτός θα επιτευχθεί στο 100%, σε ποσοστό > του 85%, σε ποσοστό > του 75% ή όχι. Η
εκτίμηση

της

επίτευξης

των

στόχων

πρέπει

να

γίνει

στο

επίπεδο

του

Άξονα

Προτεραιότητας.


Η ανωτέρω εκτίμηση θα πρέπει να στηριχθεί στην πορεία υλοποίησης των πράξεων που
συμβάλλουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα για
την υλοποίηση των πράξεων που παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία (π.χ. διοικητική
επαλήθευση δεικτών πράξης, δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών πράξης, Αίτηση
Χρηματοδότησης (Τεχνικό Δελτίο Έργου), αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων κλπ).

3. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;
Γ. Αποδοτικότητα του Προγράμματος
1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Π.Σ. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα
Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με χρονικό
σημείο αναφοράς την 31/12/2021;


Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και
διατυπώνονται εκτιμήσεις για το Π.Σ. με βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία αναφοράς, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ.



Στην περίπτωση που απαιτηθεί να τροποποιηθεί το χρονικό σημείο αναφοράς, η ΔΑ θα
ενημερώσει τον ανάδοχο, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ανταποκρινόμενη σε σχετική
πρόταση του αναδόχου, για το νέο χρονικό σημείο με βάση το οποίο θα γίνει η αποτίμηση
της αποδοτικότητας του Π.Σ.

2.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Π.Σ;

Εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης
του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη
κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος:
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Εντοπίζονται προβλήματα και γίνεται ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν.



Με βάση τις Προσκλήσεις του Π.Σ. που έχουν εκδοθεί, εξετάζονται οι κωδικοί
παρέμβασης και τα ποσά που συνδέονται με αυτές σε σχέση με τα αντίστοιχα
προγραμματικά ποσά.

3.

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

Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης στο πλαίσιο της Στρατηγικής του
Προγράμματος
1. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Π.Σ. παραμένουν
επίκαιροι; Επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Π.Σ. ενδεχόμενες αλλαγές στην
κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως
προκύπτει από την εξειδίκευση του Π.Σ.; 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 Π.Σ. και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και
αποτελέσματος; Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών
αποτελέσματος ή εκροής;


Επισημαίνεται ότι οι

νέοι προτεινόμενοι δείκτες θα πρέπει να συνοδεύονται από

κατάλληλα συμπληρωμένα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη, σύμφωνα με το πρότυπο των
Προγραμμάτων Συνεργασίας (INTERREG) αρμοδιότητας της ΕΥΔ ΕΕΣ.
2.

Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος σύμφωνα με τα

αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Π.Σ.; Με βάση τις διαπιστώσεις
αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος για
το 2023 (όπου απαιτείται έρευνα πεδίου για τον υπολογισμό τιμών δεικτών αποτελέσματος,
αυτή θα διεξαχθεί από τον ανάδοχο στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης). ;


Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης όλων των δεικτών αποτελέσματος και τεκμηριώνονται οι
λόγοι επίτευξης τους ή μη, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

3. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του
Προγράμματος;


Εξετάζονται όλοι οι επιχειρησιακοί/προγραμματικοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος
των ενταγμένων πράξεων και διατυπώνονται τεκμηριωμένες προτάσεις για την
καταλληλότητα τους και την ανάγκη ή μη αντικατάστασής τους με νέους δείκτες.

Επισημαίνεται ότι:


Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη κρίνεται με βάση το κατά πόσο αυτός συνεισφέρει
στα αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του
Προγράμματος, με βάση τη λογική της παρέμβασης.



Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη αποτελέσματος, ειδικά, κρίνεται με βάση το αν
συνδέεται/αποτυπώνει με σαφήνεια και συνέπεια ως προς τη λογική της παρέμβασης, τα
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αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται στους ειδικούς στόχους του Π.Σ. και με
το αν συνδέεται με τον κατάλληλο δείκτη εκροής.
4. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της
λογικής της παρέμβασης;
Ε. Αναθεώρηση του Ε.Π.
1.

Με βάση τα ανωτέρω συμπεράσματα τεκμηριώνεται η ενδεχόμενη ανάγκη

αναθεώρησης του Π.Σ, όχι μόνο για την ενσωμάτωση τυχόν νέων πόρων ή/και
ανακατανομής πόρων, αλλά και με στόχο να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα;


Γίνεται τεκμηρίωση της ανάγκης τροποποίησης των ειδικών στόχων ή/ και δεικτών
προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη τους
περιορισμούς που τίθενται στους Κανονισμούς σχετικά με τη συγχρηματοδότηση
των Ε.Π. (θεματική συγκέντρωση, κατηγορίες περιφερειών κλπ).

2.

Ποιες

οι

απαραίτητες

τροποποιήσεις

στη

λογική

παρέμβασης

του

Π.Σ.;

Επηρεάζονται οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος και οι σχετικοί δείκτες εκροής και
αποτελέσματος, καθώς και η στοχοθεσία;
3. Πως επηρεάζει η υλοποίηση και η κατανομή των πόρων τους δείκτες και την επίτευξη
του Πλαισίου Επιδόσεων του Π.Σ; Απαιτούνται τροποποιήσεις στους δείκτες και στη
στοχοθεσία τους;


Σε

περίπτωση

τροποποίησης

του

Πλαισίου

Επιδόσεων,

αυτό

θα

πρέπει

να

περιλαμβάνει δείκτες που να αποτυπώνουν την πλειοψηφία των πόρων (>50%) που
κατανέμονται ανά Άξονα Προτεραιότητας.
•

Η πρόταση τροποποίησης θα συνοδεύεται από 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;

4.

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 ενδεχόμενες δεσμεύσεις για
δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και στόχους κλιματικής αλλαγής, καθώς και οι
οριζόντιες αρχές που διέπουν το Π.Σ, όπως η ισότητα ανδρών και γυναικών, η αρχή
της μη διάκρισης και των ίσων ευκαιριών για όλους και ιδίως όσον αφορά στην
προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία.
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5. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις όσον αναφορά στην ανάγκη αναθεώρησης
του Π.Σ.;
2.

Αξιολόγηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας

Ειδικά όσον αφορά στην της Αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας, επιπλέον από τα
ερωτήματα

που

τίθενται

στο

πλαίσιο

του

εγκεκριμένου

Σχεδίου

Αξιολόγησης

του

Προγράμματος και με βάση την ισχύουσα Στρατηγική Επικοινωνίας, η Αξιολόγηση είναι
σκόπιμο

να

εστιάζει

στις

επικοινωνιακές

δραστηριότητες

και

στις

μεθόδους

που

αξιοποιήθηκαν και συνέβαλαν στην εφαρμογή του Προγράμματος, κατά την περίοδο
αναφοράς του έργου, δηλαδή από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι
31/12/2021.
Στόχος είναι αφενός να διαπιστωθεί αν εφαρμόστηκε η Στρατηγική Επικοινωνίας και να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της σε σχέση με τους στόχους της, συμπεριλαμβανομένης
της ανάδειξης της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και των συνεργαζόμενων
χωρών. Αφετέρου, στόχος είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της σε σχέση με την
πορεία εφαρμογής και τις επιπτώσεις του Προγράμματος, όπως αναδεικνύονται από την
Αξιολόγηση του Προγράμματος στο πλαίσιο των Ενοτήτων Α, Β, Γ και Ε (παραπάνω)..
Συγκεκριμένα θα πρέπει να διερευνηθούν τα εξής:


Η επάρκεια της πληροφόρησης για το Πρόγραμμα, το ρόλο του, τους στόχους, τα
αποτελέσματα και τον αντίκτυπό του, στα ενδιαφερόμενα μέρη: κοινό-στόχους
(δυνητικούς δικαιούχους, εταίρους, ωφελούμενους, κλπ) και ευρύ κοινό



Η αποτελεσματικότητας των δράσεων επικοινωνίας (π.χ. ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις,
ετήσιες εκδηλώσεις / EC DAY, ενημέρωση μέσω ιστοσελίδας, social media, κλπ) για την
επιλέξιμη περιοχή:


Εξασφαλίστηκε η ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση για τη συμμετοχή των

δυνητικών δικαιούχων στο Πρόγραμμα, τους όρους και τα κριτήρια που πρέπει να
πληρούνται;


Ενημερώθηκαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, σχετικά με το ρόλο τους στην επικοινωνία

του Προγράμματος και των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων;


Τεκμηριώνεται

η

συμβολή

των

δράσεων

επικοινωνίας

στις

επιδόσεις

του

Προγράμματος (σ.σ. δηλαδή, στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και στη
συμβολή του Προγράμματος στα αποτελέσματα αυτά);
Στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικά ερωτήματα είναι:
1. Πόσο αποτελεσματικές είναι οι δράσεις δημοσιότητας/επικοινωνίας του Προγράμματος ως
προς τους δικαιούχους φορείς; (σ.σ. Θα πρέπει, επίσης, να παρατεθούν τα σεμινάρια ή άλλες
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δράσεις δημοσιότητας -όπως δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης-, ημερίδες προς
επικεφαλής εταίρους κ.α.).
2.

Πόσο αποτελεσματικές και επαρκείς είναι οι δράσεις δημοσιότητας ως προς τους

ωφελούμενους;
3.

Πόσο αποτελεσματική είναι έως τώρα η ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του

προγράμματος;
4.

Έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις που να προωθούν τη συμμετοχή των εταίρων και

γενικότερα όλων των εμπλεκομένων/ενδιαφερομένων (stakeholders);
5. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες έχουν προωθήσει την κατανόηση των πολιτιστικών
διαφορών στη διασυνοριακή

περιοχή

και τον σεβασμό μεταξύ των κοινωνικών ομάδων;

Ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες προγράμματος ή έργου;

3. Αξιολόγηση Επιπτώσεων
Α. Ορισμοί και Στόχοι
Η αξιολόγηση των επιπτώσεων επιδιώκει τη συστηματική και οργανωμένη εκτίμηση της
λειτουργίας του προγράμματος και την αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχει η υλοποίηση του
στην επιλέξιμη (γεωγραφική) περιοχή και σε συγκεκριμένους τομείς (πεδία) παρέμβασης
αλλά και στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο εφαρμογής του,
κατά την περίοδο αναφοράς του έργου, δηλαδή από την έναρξη υλοποίησης μέχρι
31/12/2021. Η παρούσα αξιολόγηση επιπτώσεων θα πρέπει ιδίως να εστιάσει στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ
άλλων,

τα

σχετικά

προβλεπόμενα

στην

τελική

Έκθεση

της

1ης

Αξιολόγησης

του

Προγράμματος (σ.σ. Τμήμα 7. «Preparation for Impact Assessments»).
Για το σκοπό αυτό, και ανά Ειδικό Στόχο, θα πρέπει να διερευνηθεί:


Η

πραγματική

επίδραση/συμβολή

των

παρεμβάσεων

στα

αποτελέσματα

που

αναδεικνύονται από τους σχετικούς δείκτες αποτελέσματος.


Το αν και κατά πόσο θα άλλαζαν τα αποτελέσματα αν δεν είχαν υλοποιηθεί οι

παρεμβάσεις αυτές.
Για τη συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των επιπτώσεων είναι απαραίτητος ο
διαχωρισμός των επιδράσεων εκείνων που οφείλονται αμιγώς στις παρεμβάσεις του
προγράμματος από αυτές που οφείλονται σε άλλους παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό,
υπάρχουν δύο κύριες ομάδες ερωτημάτων που πρέπει ν’ απαντηθούν:
1.

Λειτουργεί το Πρόγραμμα ή όχι; Έχει (ήδη) κάποια επίδραση (θετική ή αρνητική) και σε
«τι»; Υπάρχει, και μπορεί (ήδη) να τεκμηριωθεί, αιτιώδης σύνδεση συγκεκριμένων
παρεμβάσεων του Προγράμματος με συγκεκριμένες αλλαγές (αποτελέσματα) που
διαπιστώνονται στην επιλέξιμη περιοχή ή/και στους σχετικούς Δείκτες αποτελέσματος;
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 Εξετάζονται τα αποτελέσματα που συνδέονται με την εφαρμογή του Προγράμματος,
ώστε να διαπιστωθεί πόσο σημαντική είναι η συμβολή του, θετική ή αρνητική, στα
αποτελέσματα αυτά.
 Στόχος είναι να εκτιμηθεί ο πραγματική επίδραση των παρεμβάσεων στη ζωή των
πολιτών της επιλέξιμης περιοχής και να απαντηθεί το ερώτημα: "Ποια θα ήταν η
κατάσταση χωρίς την επίδραση του συγκεκριμένου Προγράμματος;"
2.

«Πώς» και «Γιατί» λειτουργεί το Πρόγραμμα; Με ποιο τρόπο λειτουργεί; Γιατί παράγει
τα επιδιωκόμενα (ή/και μη επιδιωκόμενα) αποτελέσματα;
 Αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους οι παρεμβάσεις του Προγράμματος δημιουργούν
τα

επιδιωκόμενα

(ή/και

μη

επιδιωκόμενα)

αποτελέσματα

ή

συμβάλλουν

στη

δημιουργία τους.
 Στόχος είναι να διαπιστωθεί γιατί, πως, για ποιον και υπό ποιες συνθήκες το
συγκεκριμένο σύνολο παρεμβάσεων παράγει αποτελέσματα, τα οποία ικανοποιούν
τους (ειδικούς) στόχους του προγράμματος, με βάση τη «λογική παρέμβασής» του.
Επισημαίνεται η αλλαγή της έννοιας «επιπτώσεις» στο πλαίσιο των Κανονισμών της
προγραμματικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 σε σχέση με προηγούμενες περιόδους
(σ.σ. όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ
Περιφερειακής Πολιτικής). Οι νέες οδηγίες διαφοροποιούνται σαφώς από τις προηγούμενες
σε ότι αφορά τόσο στη «χρήση» όσο και στη «θέση» της έννοιας «επιπτώσεις» στην
προγραμματική διαδικασία. Στο νέο πλαίσιο, ως «επιπτώσεις» νοούνται πλέον οι «αλλαγές»
που

μπορούν,

με

αξιόπιστο

τρόπο,

να

αποδοθούν

στην

επίδραση

συγκεκριμένων

παρεμβάσεων. Επειδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι «αλλαγές» αυτές είναι συνήθως
αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, η Αξιολόγηση Επιπτώσεων θα πρέπει να επικεντρωθεί, να
αναδείξει και να αξιολογήσει την (πραγματική) συμβολή του Προγράμματος σε συγκεκριμένα
αποτελέσματα και αλλαγές δεικτών που συνδέονται με τις παρεμβάσεις του.
Β. Ερωτήματα Αξιολόγησης Επιπτώσεων
Σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος και την τελική Έκθεση της 1ης
Αξιολόγησης,

η

σχεδιαζόμενη

αξιολόγηση

επιπτώσεων,

θα

αφορά

στο

σύνολο

του

Προγράμματος αλλά και θα εστιάσει στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της
πρόληψης κινδύνων και θα καλύψει κατ΄ελάχιστο και ενδεικτικά συγκεκριμένα αξιολογικά
ερωτήματα.

Τα βασικά αξιολογικά ερωτήματα ως προς τη θεματική διάσταση της αξιολόγησης
επιπτώσεων, σχετικά με τις δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και
στην πρόληψη

κινδύνων αναφορικά με τους ειδικούς στόχους είναι, κατ΄ελάχιστο και

ενδεικτικά, τα εξής:
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Ειδικός Στόχος 2.1 - Προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ως εδαφικό
πλεονέκτημα της Περιοχής του Προγράμματος
1.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το Πρόγραμμα στη βελτίωση της αξιοποίησης της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς;

2.

Ποια αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί στον τομέα του Τουρισμού;

3.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν αυτή τη συμβολή; Υπάρχουν μη
αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος σε αυτό τον τομέα;

Ειδικός Στόχος 2.2 - Βελτίωση των κοινών σχεδίων διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη
βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, δίνοντας προσοχή στους
φυσικούς πόρους και τις προστατευόμενες περιοχές και ανάπτυξη των μέτρων προστασίας
του περιβάλλοντος,
1.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το Πρόγραμμα στη βελτίωση των κοινών σχεδίων
διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών
οικοσυστημάτων;

2.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το Πρόγραμμα στη βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών
πόρων και των προστατευόμενων περιοχών και στην ανάπτυξη των μέτρων προστασίας
του περιβάλλοντος;

3.

Ποια αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης;

4.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν αυτή τη συμβολή; Υπάρχουν μη
αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος σε αυτόν τον τομέα;

Ειδικός Στόχος 2.3 Ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών / εργαλείων για τη
μείωση της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
1.

Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το Πρόγραμμα στη βελτίωση καινοτόμων τεχνολογιών/
εργαλείων για τη μείωση της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης;

2.

Ποια αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί στον τομέα της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής
ρύπανσης;

3.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν αυτή τη συμβολή; Υπάρχουν μη
αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος σε αυτόν τον τομέα;

Ειδικός Στόχος 3.2 - Βελτίωση του διασυνοριακού συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων μεταφοράς για την εισαγωγή των πολυτροπικών και φιλικών προς το περιβάλλον
λύσεων
1. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει το Πρόγραμμα στη βελτίωση του διασυνοριακού συντονισμού
μεταξύ των φορέων μεταφοράς σχετικά με την εισαγωγή πολυτροπικών φιλικών προς το
περιβάλλον λύσεων;
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2.

Ποια αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί στον τομέα των πολυτροπικών φιλικών προς το
περιβάλλον λύσεων;

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που διευκολύνουν αυτή τη συμβολή; Υπάρχουν μη αναμενόμενα
αποτελέσματα του Προγράμματος σε αυτόν τον τομέα;

Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή στα
Αγγλικά, που είναι η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος εκτός από τις περιπτώσεις όπου
ρητά αναφέρεται η ανάγκη κατάθεσης παραδοτέου και στην Ελληνική ή Ιταλική γλώσσα.
Το τελικό παραδοτέο υποβάλλεται μετά την ενσωμάτωση όλων των παρατηρήσεων της
Επιτροπής Παραλαβής του έργου σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
στις γλώσσες που προβλέπονται στην παρούσα.

2. Κριτήριο Επιλογής
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
πλευράς προσφορά βάσει συνολικής τιμής.
Προσφορές οι οποίες δεν θα αφορούν στο σύνολο των προς προμήθεια υπηρεσιών δεν θα
γίνουν δεκτές.

3. Προϋπολογισμός του έργου - Αμοιβή του Αναδόχου – Διάρκεια έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει έως του ποσού των τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τις
πιστώσεις του έργου της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Ελλάδα - Ιταλία. Στο
ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι κάθε φύσης κρατήσεις υπέρ τρίτων.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
Το κόστος των υπηρεσιών του Αναδόχου θα καθοριστεί σύµφωνα µε την Οικονοµική
Προσφορά του.
Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά, σε τέσσερις (4) δόσεις, ως εξής:
1η δόση, που θα αντιστοιχεί στο 20% του συμβατικού τιμήματος, έπειτα από την παραλαβή
του 1ου παραδοτέου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
2η δόση, που θα αντιστοιχεί στο 30% του συμβατικού τιμήματος, έπειτα από την παραλαβή
του 2ου παραδοτέου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
3η δόση, που θα αντιστοιχεί στο 30% του συμβατικού τιμήματος, έπειτα από την παραλαβή
του 3ου παραδοτέου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
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4η δόση, που θα αντιστοιχεί στο 20% του συμβατικού τιμήματος, έπειτα από την παραλαβή
του 4ου παραδοτέου και του έργου συνολικά από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου.

4. Λόγοι αποκλεισμού
Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:


Το συνολικό τίμημα της προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.



Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 5 της
παρούσης.



Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί και
υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.



Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου
αυτοί αναφέρονται.



Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα της
προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.



Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.



Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.

5. Υποβολή – Δικαιολογητικά Προσφοράς
Ο

παραλήπτης

της

παρούσας

καλείται

να

υποβάλει

την

Οικονομική

προσφορά

συμπληρωμένη με βάση το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς και υπογεγραμμένη
από τον αρμόδιο εκπρόσωπο της επιχείρησης το αργότερο σε πέντε (5) ημερολογιακές
ημέρες από την επόμενη της κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης, στη γραμματεία της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (Λεωφ.
Γεωργικής Σχολής 65, TK.57001, Θεσσαλονίκη) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην
εξωτερική πλευρά του οποίου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω ή μέσω
email στο interreg@mou.gr :

Προσφορά
Στοιχεία υποψήφιου
αναδόχου (Επωνυμία,
δ/νση, τηλ, ΑΦΜ, ΔΟΥ):
Τίτλος Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή:

«Επικαιροποίηση της πρώτης Αξιολόγησης της
πορείας
εφαρμογής,
Αξιολόγηση
της
Επικοινωνίας
και
Θεματική
Αξιολόγηση
Επιπτώσεων των Παρεμβάσεων που υλοποιούνται
στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
«INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020»
του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της
Περιόδου 2014-2020».
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου
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Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Ημερομηνία λήξης
προθεσμίας υποβολής
προσφορών:
Με την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από τη
Γραμματεία/Πρωτόκολλο»
τα κάτωθι:
1. Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, η
οποία αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ στο σχετικό
έντυπο οικονομικής προσφοράς (κατά το πρότυπο του Παραρτήματος I). Στο
ανωτέρω ποσό της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της ολόγραφης και αριθμητικής
αναφοράς, υπερισχύει η ολόγραφη αναφορά του ποσού της οικονομικής προσφοράς.
2. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς
Κυβέρνησης, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς

Κεντρικής

3. Ασφαλιστική ενημερότητα από ΕΦΚΑ και ΙΚΑ, σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υποβολής της προσφοράς
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των τριών
(3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού,
από:




Όλους τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
το φυσικό πρόσωπο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου (ατομική επιχείρηση).

5. Επικαιροποιημένο νομιμοποιητικό έγγραφο (πχ. καταστατικό), από το οποίο να
προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι/διαχειριστές των νομικών προσώπων
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης.
6. Ανάθεση - Κατακύρωση
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με απόφαση του αποφαινόμενου σχετικά με το διαγωνισμό
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης του έργου στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα
Αρχή τον προσκαλεί να προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, εντός της
προθεσμίας που θα θέσει η Αναθέτουσα Αρχή. Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στη σχετική προθεσμία,
κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στην ΕΥΔ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και στον ανάδοχο, θα καθορίζονται οι
λεπτομερείς όροι εκπόνησης του έργου του.

7. Ματαίωση διαδικασίας
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Η ΕΥΔ ΕΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσμα της διαδικασίας ή
να ματαιώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία ανάθεσης, σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις
ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε
καμία περίπτωση.
8. Παρακολούθηση και παραλαβή του έργου
Στην

Ειδική

Υπηρεσία

Διαχείρισης

των

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων

του

Στόχου

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής (ΕΠΠΑ) του έργου και των υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο.
Η ΕΠΠΑ είναι αρμόδια για τη παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επί
μέρους ενεργειών και παραδοτέων και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των επί μέρους παραδοτέων και του έργου
συνολικά. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα
ορίζεται στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.
Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με τη ΕΠΠΑ και την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και
να διευκολύνει στο σχετικό έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας
Αρχής και της ΕΠΠΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Οργάνωσης, Διοικητικής & Τεχνικής
Υποστήριξης

Ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Κ.Α.Α.
ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
Γεώργιος Ζερβός
Συνημμένα:
Έντυπα Ε’
Πίνακας Αποδεκτών:
Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
ΕΥΔΕΠ του Στόχου ΕΕΣ (Προϊσταμένη)
Μονάδα Δ'
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κωδ.

Υλικό/υπηρεσία

Α1

«Επικαιροποίηση της
πρώτης Αξιολόγησης
της πορείας
εφαρμογής,
Αξιολόγηση της
Επικοινωνίας και
Θεματική Αξιολόγηση
Επιπτώσεων των
Παρεμβάσεων που
υλοποιούνται στο
πλαίσιο του
Προγράμματος
Συνεργασίας
«INTERREG V-A
ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 20142020» του Στόχου
Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία της
Περιόδου 2014-2020».

Περιγραφή

Τιμή
Τεμ.

Τμχ.

Αξία
(χωρίς ΦΠΑ)
ολογράφως
αριθμητικώς

Α2
Α3
Α4
Α5
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

-ΟΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Υπογραφή εκπροσώπου
& σφραγίδα εταιρίας

