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                         ΠΡΟΣ :              

1) Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ 
Αρχάνες Τ.Κ. 70100 

2) Δαίδαλος Α.Ε. Αναπτυξιακή 
«Οργάνωση   Τοπικής  Αυτοδιοίκησης»  
Άνω ΑρχάνεςΤ.Κ  70100 

3) ΕΤΑΜ Α.Ε  

                                     «Εταιρεία Συμβούλων» 

                              Γεωρ. Παπανδρέου 5, Τ.Κ 713 06  
 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης:   
«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των 
δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του  μέτρου 4: «Επενδύσεις σε  υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και του 
Υπομέτρου  6.1 του μέτρου  6: «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» του ΠΑΑ 
2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί  στην Περιφέρεια Κρήτης», με την διαδικασία επιλογής μέσω 
καταλόγου.  

    

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις : 
α) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, 
β)  την αριθμ. 1218/16.2.2021 (ΦΕΚ 762 τ. Β) απόφαση της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

«Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της  Περιφέρειας Κρήτης», 
γ) τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»(προσαρμογή 

στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και ιδιαίτερα του άρθρο 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

δ) την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  
(ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής 
Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και 
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το 2766/11-07-2018 ΦΕΚ με θέμα «Ορισμός Δικαιούχων Τεχνικής Βοήθειας». 
3. Την με αρ, πρωτ. 2878/21-09-2018 «Απόφαση ένταξης στο Μέτρο 20 του Π.Α.Α. 2014-2020». 
4. Την με αρ. πρωτ. 1490/01-06-2021 έγκριση Πρόσληψης Τεχνικού Συμβούλου της Ειδικής Υπηρεσίας    

Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020.  
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5.  Τις ανάγκες της Π.Κ. για την  υλοποίηση του ΠΑΑ 2014-2020.  
6. Τον επικαιροποιημένο  κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020, στην οποία περιλαμβάνονται οι ανωτέρω εταιρείες στη Κατηγορία Β.3. «Υπηρεσίες Συμβούλων».  

7.   Την εξειδίκευση των αποδεκτών στο αντικείμενο.  
 

Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικός Σύμβουλος για την 
υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε  υλικά στοιχεία 
του ενεργητικού» και του  Υπομέτρου 6.1  «Εγκατάσταση νέων Γεωργών», του μέτρου  6: «Ανάπτυξη γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων»,  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, που έχουν 
εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης ,  στις ακόλουθες εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην Κατηγορία 
Β3 στο κατάλογο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ), για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αυτός ισχύει 
κατά την έκδοση της παρούσας και διαθέτουν εμπειρία σχετική με τις απαιτήσεις του έργου: 
 
1.  Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. ΟΤΑ 
      Αρχάνες Τ.Κ. 70100 
2. Δαίδαλος Α.Ε. Αναπτυξιακή 
      «Οργάνωση   Τοπικής  Αυτοδιοίκησης»  
       Άνω ΑρχάνεςΤ.Κ  70100 

3.  ΕΤΑΜ Α.Ε «Εταιρεία Συμβούλων»                             
       Γεωρ. Παπανδρέου 5, Τ.Κ 713 06  
 

 
 
 
Ως εκ τούτου, καλείστε να υποβάλλετε προσφορά έως την 24/08/2021, η οποία θα πρέπει καλύπτει τις 
απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. 
 

                                                                         

 

                                                                                         Ο    Περιφερειάρχης Κρήτης  

 

 

                                                                                                                Σταύρος Αρναουτάκης 
 
 
 

Συνημμένα 

1)   Τεύχος Πρόσκλησης   
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  Τεύχος πρόσκλησης  

 

Αναθέτουσα αρχή : Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. 

 

Έργο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 
και 4.1.3 του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του μέτρου 4  
«Επενδύσεις σε  υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών»  
του μέτρου  6: «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων» του  ΠΑΑ 2014-2020 που έχουν 
εκχωρηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης». 

 

 
ΜΕΡΟΣ Α’ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1. Γενικό Πλαίσιο 

Η Περιφέρεια Κρήτης  έχει αναλάβει την υλοποίηση του: 

• Μέτρου 4: «Επενδύσεις σε  υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για 

επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 

στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 

συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. 

& 

• Μέτρου 6: «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων», Υπομέτρο 6.1: 

«Εγκατάσταση νέων Γεωργών» 

Οι αιτήσεις που επιλέχθηκαν για ενίσχυση είναι: 

➢ Στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της 
εκμετάλλευσης» 

830 αιτήσεις από Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα με Επιλέξιμο Προϋπολογισμό 39.826.603,70€ και 

         2 αιτήσεις από Συλλογικούς φορείς με Επιλέξιμο Προϋπολογισμό 927.573,18€ 
 

➢ Στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην 
προστασία του περιβάλλοντος» 

7 αιτήσεις από Φυσικά/Νομικά Πρόσωπα με Επιλέξιμο Προϋπολογισμό 141.969,32€ και 
2 αιτήσεις από Συλλογικούς φορείς με Επιλέξιμο Προϋπολογισμό 167.336,87€ οι    
οποίες εγκρίθηκαν και υλοποιούνται. 

 
➢ Στη Δράση 6.1 «Εγκατάσταση νέων Γεωργών» 

1685 αιτήσεις από Φυσικά με Επιλέξιμο Προϋπολογισμό 34.056.650,00€ οι οποίες 
εγκρίθηκαν και υλοποιούνται. 
 
 
 





Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

2. Αντικείμενο Έργου 
 

Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης θα συνεπικουρεί την  Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Κρήτης, προκειμένου να υποστηριχθεί όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται 
με την ολοκλήρωση των έργων και δράσεων που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων εφαρμογής 
των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του μέτρου 4 καθώς  και του Υπομέτρου 6.1 του μέτρου 6 του ΠΑΑ 2014-2020,   
για την επιτάχυνση την παρακολούθηση, την  πιστοποίησης και την πληρωμή όλων των αιτημάτων που έχουν 
υποβληθεί ή θα υποβληθούν από τους δικαιούχους των ενισχύσεων.  

 

3. Παραδοτέα του Έργου – Παρακολούθηση - Παραλαβή του έργου 
 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ακόλουθα παραδοτέα: 

 
1ο παραδοτέο 

• Α’ Τριμηνιαία    Έκθεση Αναφοράς  

2ο παραδοτέο 

• Β’  Τριμηνιαία  Έκθεση Αναφοράς 
3ο παραδοτέο 

• Γ’  Τελική  Έκθεση Αναφοράς (τον μήνα ολοκλήρωσης της σύμβασης) 

 
Το χρονοδιάγραμμα υποβολής και της Αξιολόγησης των παραδοτέων εφαρμογής έχει ως εξής: 

 

 1ο παραδοτέο: Τον Τέταρτο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης 

2ο παραδοτέο: Τον  Έβδομο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης 

3ο παραδοτέο: Στο τέλος του μήνα ολοκλήρωσης, μετά την υπογραφή της σύμβασης 
 

Ο Ανάδοχος αναμένεται να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την 
επιτυχή ολοκλήρωσή της με την υποβολή γραπτών αναφορών, ύστερα από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση, παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του 

Αναδόχου, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας, θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – 

Παραλαβής (Ε.Π.Π.) η οποία θα οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 

Επιτροπής.  

Επομένως η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής παρακολουθεί και 

αξιολογεί το έργο του αναδόχου και εφόσον είναι εμπρόθεσμο και έγκυρο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στη σύμβαση, το παραλαμβάνει και προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής 

Υπηρεσιών» εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοση των υπηρεσιών. 

Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Ε.Π.Π. επί των υπηρεσιών του Αναδόχου, αυτές αποστέλλονται 

εγγράφως στον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί άμεσα στη βελτίωση των παρεχομένων 

προμηθειών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει και πάλι σημεία 

μη ικανοποιητικής ποιότητας έχει το δικαίωμα να προβεί στην λύση της σύμβασης. 

Η παραλαβή δε θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 

διαπιστωθούν μετά την παραλαβή των προαναφερθέντων υπηρεσιών και τις οποίες ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να αναμορφώσει και να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. 

 
Τέλος, ο Ανάδοχος αναμένεται να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή σε όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι 
την επιτυχή ολοκλήρωσή της με την υποβολή γραπτών αναφορών, ύστερα από σχετικό αίτημα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

4. Διάρκεια έργου 

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι έως και  12 μήνες, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί, δίχως αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου. 

 

5. Ομάδα Έργου 

Η σύμβαση θα υλοποιηθεί  στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Κ. με δυνατότητα διάθεσης 
υπηρεσιών στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες που 
κατά περίπτωση θα προκύπτουν.   

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει έως και 4 άτομα με πτυχίο Πανεπιστημιακής  ή Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης.  

Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα υποδείξει κάθε προσφέρων, θα πρέπει να 

διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών 

με τις κατηγορίες της παρούσας, καθώς και επίπεδο εξειδίκευσης, που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του 

παρόντος έργου. 

Τα άτομα της ομάδας έργου θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 

Π.Κ. και θα απασχολούνται αποκλειστικά με την υλοποίηση του έργου με καθημερινή επιτόπια παρουσία.  

Το έργο θα έχει διάρκεια μέχρι  και 12 μήνες και με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτηθεί και 

υπολογίζεται ότι θα ασχοληθούν έως και  4 άτομα  πλήρους απασχόλησης με κόστος  έως 60.000,00 €. 

         

6. Κριτήριο Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

χαμηλότερης τιμής. Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Μέρος Β’.  

 

7. Προϋπολογισμός έργου – τρόπος πληρωμής 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% 

δηλαδή στο συνολικό ποσό των 74.400,00 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσια  ευρώ). Η Πράξη 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 

2857/Β’/28.12.2015) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με θέμα 

«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β )́», όπως ισχύει κάθε φορά και το άρθρο 200 

του Ν. 4412/2016 και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και γίνουν οι νόμιμες 

κρατήσεις (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση 

καταστήματος τραπέζης με IBAN του αναδόχου) μετά την πιστοποίηση των υπηρεσιών και την κατάρτιση 

του αντίστοιχου «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών». 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά, μετά την παραλαβή του αντίστοιχου Παραδοτέου, τη σύνταξη 
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του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής και την ύπαρξη 

των αντίστοιχων πιστώσεων, ως εξής : 

 

• Ποσοστό 30% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του 1ου 

Παραδοτέου. 

• Ποσοστό 30% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του 2ου 

παραδοτέου. 

• Ποσοστό 40% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του 3ου 

παραδοτέου. 

 

O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με 

τον   νόμο είναι υπόχρεος. Ειδικότερα η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις 0,07% 

υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4412/2016) 

και παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών (Ν. 4172/2013). Ο ΦΠΑ 

βαρύνει την αναθέτουσα. 

8. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν 

γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον 

αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, ή τις εργασίες του. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες 

οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την 

Αναθέτουσα Αρχή, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

9. Η σύμβαση θα καλύπτει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται. 

10. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από τη 

σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της 

Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

11. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια 

της Κρήτης. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της θα γίνεται έπειτα από γραπτή συμφωνία των 

συμβαλλόμενων μερών. 

 

 
ΜΕΡΟΣ Β 

 
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισμού 

Όλοι οι όροι της παρούσας πρόσκλησης είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Απόκλιση από τους 

υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον αποκλεισμό του 

συμμετέχοντα. Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και 

ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. 

 

 

2. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαγωνισμού 

Ο παρών διαγωνισμός μέσω καταλόγου, θα διενεργηθεί σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση µε αρθμ. 
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πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03.03.2017) και το άρθρο 119 του Ν. 4412/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους. 

 

3. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 24/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μ.μ., στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης  Περιφέρειας Κρήτης επί της Λεωφ. Νικολάου Πλαστήρα 100, 

4ος Όροφος.  

 

4. Τόπος και χρόνος αποσφράγισης 

Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα πραγματοποιηθεί στις 25/08/2021  στα 

γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης  ΠΚ (Λεωφ. Νικολάου Πλαστήρα 100, 4ος Όροφος) σε χρόνο, 

που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους αναδόχους. Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι. 

 

5. Τρόπος αποστολής εγγράφων διαγωνισμού 

Η Πρόσκληση αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους τρεις επιλεγμένους από τον κατάλογο 

υποψηφίους αναδόχους. 

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι τρεις υποψήφιοι ανάδοχοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον 

κατάλογο Προμηθευτών / Παρεχόντων Υπηρεσίες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚ, στην κατηγορία Β.3.1 «Σύμβουλοι». 

 

7. Αποκλεισμός υποψήφιων - απόρριψη προσφορών 

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

α. Προσφορά της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

β. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του μέρους Γ της   

παρούσης. 

γ.  Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του μέρους Γ της παρούσης. 

δ.  Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των δύο (2) μηνών. 

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

στ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα εκτός του φακέλου της 

οικονομικής προσφοράς. 

ζ.   Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του. η. 

Περιέχει εναλλακτικές προσφορές. 

θ.  Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του μέρους Γ της 

παρούσης. 

 
 
 





Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

1. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Επίσης, θεωρείται ότι η υποβολή της 

προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος 

νομικού προσώπου. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην έδρα της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης  ΠΚ (Λεωφ. Νικολάου Πλαστήρα 100, 4ος Όροφος) 

Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται από έγγραφο υποβολής – διαβιβαστικό για 

πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την ορισμένη κατά την παρούσα πρόσκληση 

ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. H ημερομηνία και ώρα αποδεικνύονται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της ΔΑΑ Π.Κ. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη ΔΑΑ ΠΚ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής τους. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η 

Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του 

ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. 

 

2. Περιεχόμενο Προσφοράς 

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε 

ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην πρόσκληση. Ο ενιαίος 

σφραγισμένος φάκελος περιέχει δύο επί μέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: 

Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο Περιεχόμενα Υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο  

με τη σειρά που ζητούνται. 

Β. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής προσφοράς του 

υποψήφιου αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στη συνέχεια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των προσφορών 

των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής: 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο υποφάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής. 

Οικονομική Προσφορά: 

ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο υποφάκελο Οικονομικής προσφοράς. 
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     Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισμού 

και τον τίτλο του φακέλου. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 

αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων 

της παρούσας πρόσκλησης. 

 

2.1 Περιεχόμενα υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να 

περιέχει: 

− Πλέον πρόσφατο καταστατικό /Αποφάσεις ΔΣ ΦΕΚ ή πιστοποιητικό μεταβολών από το οποίο να 

προκύπτουν τα μέλη ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι Διαχειριστές κτλ.). 

 

− Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η συμμετοχή και ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος. 
 

− Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία εντός των τελευταίων 10 ημερολογιακών ημερών προ της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο με 

την οποία δηλώνεται ότι: 

 

I. Δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον 

κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚ. Αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία. 

II. Με την υποβολή της προσφοράς η εταιρεία αποδέχεται τους όρους της παρούσας και αναλαμβάνει 

την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται και 

οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς. 

III. Η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα. 

− Περιγραφή της ομάδας έργου - οργάνωση και συγκρότηση, και ορισμό υπευθύνου έργου, που 

δεσμεύει τον ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου. 

 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 

«Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη υλοποίησης των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 του υπομέτρου 4.1 

“Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του ΠΑΑ 2014-2020 στην Π.Κ» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Κρήτης 

Αριθμ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (…………………..) 
 
 

«να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 
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− Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, 
να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 
νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του 
Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) 
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του 
Ν.4605/2019). 
 
β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

 

2.2 Περιεχόμενα υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα, 

να φέρει σφραγίδα, και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή 

αποκλεισμού. 

Η οικονομική προσφορά για την εκπόνηση της ζητούμενης υπηρεσίας (που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 

των 60.000,00 € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή στο συνολικό ποσό των 74.400,00 € 

(εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσια ευρώ), θα γίνει σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει συνολική 

τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως. 

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και 

δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε 

ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς 

και εκτέλεσης της σύμβασης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια ρητά 

συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον 

ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 

 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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3. Ισχύς προσφορών 
 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 

μικρότερο των δύο μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο 

ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) 

ημερολογιακές ημέρες. 

3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει 

όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η 

ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά επιλογής. 

4. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται 

σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

4. Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 

φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 

προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

Η προσφορά προαιρετικών υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς, στην οικονομική 

προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών υπηρεσιών. 

 

5.  Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής την ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από την παρούσα πρόσκληση.  Έργο της υπηρεσίας είναι ο Έλεγχος / Αξιολόγηση των 

Προσφορών, η κατάρτιση του πρακτικού αξιολόγησης και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 της υπ. αριθμ. 

πρωτ. Υπουργικής Απόφασης 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β΄/03.03.2017), και το άρθρο 119 του 

Ν. 4412/2016 όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

Κατά το άνοιγμα του ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αριθμούνται και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής 

οι περιεχόμενοι ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ. 

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ως εξής: 

• Πρώτα αποσφραγίζεται και ελέγχεται ο Υποφάκελος Α: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και για όσες 

προσφορές είναι αποδεκτές αποσφραγίζεται και αξιολογείται ο Υποφάκελος Β: «Οικονομική 

Προσφορά». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, εφόσον 

παρίστανται. 

Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά των έλεγχο των δικαιολογητικών, ο υποφάκελος της 

Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται. 
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Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος Ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο 

στο ανωτέρω κριτήριο. 

Η υπηρεσία συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των οικονομικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από έναν οικονομικό υπάλληλο και δύο υπαλλήλους 

κατηγορίας Π.Ε ή Τ.Ε Γεωτεχνικών. Ακολούθως, καλείται ο μειοδότης να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία: 

1. Δεν τελεί υπό πτώχευση, 

2. Δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης, 

3. Δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

4. Δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 

5. Δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 

6. Ασφαλιστική Ενημερότητα, 

7. Φορολογική Ενημερότητα, 

8. Ποινικό Μητρώο (Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να 

προσκομίζεται για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 

9. Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ 

(ΤΑΕ-ΕΠΕ) 

10. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης εξετάζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία και γνωμοδοτεί στο 

αρμόδιο όργανο την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή. 

 
7. Κατακύρωση του διαγωνισμού και υπογραφή σύμβασης 

Το ανωτέρω πρακτικό της υπηρεσίας μαζί με την Απόφαση Ανάθεσης αποστέλλεται σε όλους τους 

συμμετέχοντες, ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία της επιτυχούς αποστολής ή επιβεβαίωσης ανάγνωσης με 

ηλεκτρονική επιστολή, θεωρείται ως ημερομηνία ενημέρωσης του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Ο 

υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες που θα του ανατεθούν 

σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, την προσφορά του, και τους όρους της σύμβασης που θα 

συναφθεί μεταξύ αυτού και της Περιφέρειας Κρήτης. 

Σε περίπτωση, που του ανατεθεί το έργο, καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 

προσκομίζοντας στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της 

οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του 

συνόλου του Έργου. Η εν λόγω επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των 

κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Συνολικός προϋπολογισμός : 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 
Του φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ένωσης προμηθευτών, ή συνεταιρισμού,  ή κοινοπραξίας προμηθευτών  
……………………….………………………………………………………….με έδρα  ………………………………..………. Οδός 
…….……………………………….. αριθμός ……. Τ.Κ. ………………..   Τηλ. ……………………. Fax ………………. 
αφού έλαβα γνώση της πρόσκλησης για  την υλοποίηση του έργου με τίτλο ««Τεχνικός Σύμβουλος για την 
υποστήριξη στις διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των δράσεων 4.1.1 & 4.1.3 του  μέτρου 4: «Επενδύσεις 
σε  υλικά στοιχεία του ενεργητικού» και του Υπομέτρου  6.1 του μέτρου  6: «Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και επιχειρήσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, που έχουν εκχωρηθεί  στην Περιφέρεια Κρήτης» »υποβάλλω την παρούσα 
προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της και αναλαμβάνω την εκτέλεση 
της στις παρακάτω τιμές: 
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