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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ’ -  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Ταχ. Δ/νση          :  Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ. Κ. – Πόλη        :  151 80, Μαρούσι 

     Ιστοσελίδα          :  www.epiteliki.minedu.gov.gr  
Πληροφορίες  : Ε. Θανασουλοπούλου 
Τηλέφωνο  : 210-344 3332 
Φαξ  : 210-344 2153 
e-mail  : ethanas@minedu.gov.gr  
 

 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ TAMEIO ΑΣΥΛΟΥ,  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 
 
 
                             Mαρούσι,  21/1/2019 
                              
                             Αρ. Πρωτ.:    244 
 
 

  
 

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  

        

  

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση έργου για την αξιολόγηση της Δράσης 

«Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 

5009755 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

 

Η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τον N.4412/16 (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, 

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, ….», όπως ισχύει. 

3. Το άρθρο 6 (παρ. 3) του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α) «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 
Α΄265)»  περί  μετονομασίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 
Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020» περί σύστασης νέας Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία 
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει. 

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 47903/ΕΥΘΥ.495/9-5-2016 (ΦΕΚ 1406/Β/19-5-2016) ΚΥΑ περί «Αναδιάρθρωσης της 
Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τομέα 
Παιδείας” […]». 

5. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.908/ 94139/ Η/ 18-8-2011 Υ.Α. «Απόφαση διακοπής μετακίνησης διοικητικού 

υπαλλήλου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάθεση 
καθηκόντων Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» στον κ.  Βαλιάντζα Κωνσταντίνο.  

7. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 40023/Υ1/09-03-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 867/Β’/12-03-2018) περί μεταβιβάσεως 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» και «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

http://www.epiteliki.minedu.gov.gr/
mailto:ethanas@minedu.gov.gr
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8. Τη με αριθμ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για 
την περίοδο από το 2014 έως το 2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

9. Την υπ΄αριθμ. 366/Φ.24/05-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΩΒ465ΧΙ8-Υ05) Απόφαση με θέμα «Ένταξη της Δράσης 
«Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών», με κωδικό 
ΟΠΣ 5009755, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης», όπως ισχύει, 

10. Το αριθμ. 6/14-01-2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Μονάδας Β2 με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές για 
την αξιολόγηση της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε 
πρόσφυγες 15-18 ετών», με κωδικό ΟΠΣ 5009755, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020,  

11. Την ανάγκη της Υπηρεσίας για την αξιολόγηση της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 
αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών», με κωδικό ΟΠΣ 5009755, του Εθνικού 
Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, 

12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δράσης «Εφαρμογή 
πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών», με κωδικό ΟΠΣ 5009755 
και Κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης – Σ.Α.Ε. Χρηματοδότησης της Πράξης 2018ΣΕ74520000 
 
 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, για την 

απευθείας ανάθεση έργου για την αξιολόγηση της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής 

εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

 

Η προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε 

λεπτών (4.032,25€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, στην έδρα 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας, Ανδρέα 

Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Μαρούσι, 1ος όροφος, Γραφείο 1031 (Γραφείο πρωτοκόλλου) έως και την Δευτέρα, 

28/01/2019 και ώρα 12.30.   

 

Προσφορά μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι ανάδοχοι εκτός των αποδεκτών του εγγράφου. 

 

 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας  του Υπουργείου  

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  www.epiteliki.minedu.gov.gr. 
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1. Συνοπτικά στοιχεία της Πρόσκλησης και του υπό ανάθεση έργου 

Αναθέτουσα Αρχή 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΠΠΕΘ), Τομέα Παιδείας 

Έργο 
Αξιολόγηση της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής 
εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών»  

Πλαίσιο υλοποίησης έργου 

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-
2020 

Δράση: «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε 
πρόσφυγες 15-18 ετών»  

Κωδικός ΟΠΣ Δράσης: 5009755 

Έργο:  Έργο 1 «Υποστήριξη της υλοποίησης, του συντονισμού και 
απολογισμού της Δράσης» 

Ενέργεια: Ενέργεια 3 «Ενέργειες Αποτίμησης, Αξιολόγησης της Δράσης και 
Σενάρια Ανατροφοδότησης και Επανασχεδιασμού» 

Κωδικός Συλλογικής Απόφασης Ένταξης – 

Σ.Α.Ε. Χρηματοδότησης  
2018ΣΕ74520000 

Διαδικασία Ανάθεσης Απευθείας Ανάθεση 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά 
βάσει τιμής  

Είδος Σύμβασης Υπηρεσία 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργου 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ανάθεσης μέχρι τις 12/03/2019 

Προϋπολογισμός έργου 

Τέσσερεις χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (4.032,25€) 

χωρίς ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%   

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

Δευτέρα, 28/01/2019 και ώρα 12.30 

 
 
2. Συνοπτικό αντικείμενο της Πρόσκλησης  

Το υπό ανάθεση έργο εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 

αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 

και Ένταξης 2014-2020 και αφορά στην: 

 Ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης, ως προς την καταλληλότητα / εγκυρότητα των 

μεθοδολογικών επιλογών, μεθοδολογίας αξιολόγησης της Δράσης 

 Αξιολόγηση της Δράσης βάσει έρευνας πεδίου στα δύο Πανεπιστήμια που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι 

της Πρόσκλησης.  

 

Το αντικείμενο της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 

ετών» και η αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου παρατίθενται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.  
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3. Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση έργου  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε 

λεπτών (4.032,25€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.   

Το ως άνω ποσό θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής 

εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 

2014-2020, με Κωδικό ΟΠΣ 5009755. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2018ΣΕ74520000.  

 

4. Κριτήριο ανάθεσης έργου  

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά  βάσει τιμής. 

Το έργο ανατίθεται στον συμμετέχοντα που έχει υποβάλει την προσφορά με το χαμηλότερο συνολικό κόστος 

(χαμηλότερη τιμή). 

 
 
5. Κατάρτιση και υποβολή προσφοράς  

5.1. Η έγγραφη προσφορά υποβάλλεται μέσα σε έναν Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο Προσφοράς. Ο Φάκελος 

Προσφοράς θα πρέπει να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς 

τις ενδείξεις: 

 

Ο Ενιαίος Φάκελος Προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

Α. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄75, όπως ισχύει κάθε φορά) για την οποία δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας Πρόσκλησης.  

Β. Σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαμβάνεται Πίνακας 

Συμμόρφωσης-Τεχνικών Προδιαγραφών σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η συμπλήρωση του Πίνακα Συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική.  

Β.1. Οδηγίες συμπλήρωσης Πίνακα Συμμόρφωσης-Τεχνικών Προδιαγραφών: 

Ο Πίνακας Συμμόρφωσης-Τεχνικών Προδιαγραφών αναπτύσσεται ως εξής: 

A/A ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

Φάκελος προσφοράς για την υπ’αριθμ.  244/21-1-2019 Πρόσκληση για την απευθείας ανάθεση του 

έργου για την  αξιολόγηση της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης 

σε πρόσφυγες 15-18 ετών»  

 

Αναθέτουσα Αρχή:  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέα Παιδείας  

                                            Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80 Μαρούσι 

 

Καταληκτική ημ/νια υποβολής προσφορών: Δευτέρα, 28/01/2019, ώρα: 12.30 

 

Αποστολέας:   ……………………………………………………….. 

 
(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 
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1 Περιγραφή ελάχιστης απαίτησης 

(τεχνικής ή ιδιαίτερου 

χαρακτηριστικού) 

Προσδιορισμός υποχρεωτικής 

απαίτησης 

Πεδίο που απαντά ο υποψήφιος 

ανάλογα με την απαίτηση της 

προηγούμενης στήλης 

 

 Στο πεδίο Α/Α, σημειώνεται ο αύξων αριθμός των τεχνικών ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των απαιτήσεων. 

 Στο πεδίο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ, αναφέρεται καταρχήν η απαιτούμενη υπηρεσία ή κατηγορία υπηρεσιών. Η 

περιγραφή είναι συνοπτική και απόλυτα οριζόμενη, διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σαφές τι 

απαιτείται. 

 Στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ, χαρακτηρίζεται αν η περιγραφή της υπηρεσίας είναι υποχρεωτική, οπότε σημαίνεται 

με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή προαιρετική, οπότε δεν υπάρχει καμία σήμανση. 

 Στο πεδίο ΑΠΑΝΤΗΣΗ ο υποψήφιος ανάδοχος τοποθετείται και συμπληρώνει «ΝΑΙ»  αν καλύπτει την 

απαίτηση όπως περιγράφεται, ή «ΟΧΙ» αν δεν καλύπτει την απαίτηση όπως περιγράφεται. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος για την ορθή συμπλήρωση του Πίνακα Συμμόρφωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα 

ακόλουθα: 

1. Ο Πίνακας συμπληρώνεται πλήρως και σε όλο του το εύρος, με την ίδια τάξη, σειρά και αρίθμηση όπως 

ακριβώς αναπτύσσεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.  

2. Ο Πίνακας συμπληρώνεται με αποκλειστική ευθύνη του υποψήφιου αναδόχου.  

3. Όπου η ένδειξη στο πεδίο ΑΠΑΙΤΗΣΗ είναι «ΝΑΙ» (υποχρεωτική απαίτηση) η απάντηση του υποψήφιου 

αναδόχου, εφόσον καλύπτεται η υποχρεωτική απαίτηση, είναι «ΝΑΙ». Αν η υποχρεωτική απαίτηση δεν 

καλύπτεται τότε η προσφορά χαρακτηρίζεται «τεχνικά ανεπαρκής και απαράδεκτη» και απορρίπτεται.    

4. Στον Πίνακα Συμμόρφωσης-Τεχνικών Προδιαγραφών δεν πρέπει να γίνεται καμία απολύτως άμεση ή 

έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία της Προσφοράς.  

 

Γ. Σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαμβάνεται Πίνακας 

Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα IV της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι:  

i. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα Οικονομικής 

Προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας. Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να 

είναι μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

ii. Η συνολική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό 

προϋπολογισμό της παρούσας Πρόσκλησης.  

iii. Στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες του Αναδόχου. 

iv. Στις τιμές της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 

όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

5.2. Ο Ενιαίος Σφραγισμένος Φάκελος Προσφοράς θα πρέπει είτε να κατατίθεται στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι – ΤΚ. 151 80, 1ος  όροφος, Γραφείο 1031-Γραφείο 

Πρωτοκόλλου, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών, είτε να 

αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω 

εταιρείας courier, κλπ) όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη.  
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Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχεται η προσφορά στην Αναθέτουσα Αρχή έως και 

την 28/01/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 το οποίο προκύπτει από το πρωτόκολλο που τηρείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη της 

προσφοράς. Προσφορά που υποβάλλεται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι μη κανονική και 

επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. 

 

6. Αξιολόγηση προσφορών - Ανάθεση έργου  

Οι υποβληθείσες προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.  

 Η επιτροπή αποσφραγίζει τους Ενιαίους Φακέλους Προσφοράς των υποψηφίων και ελέγχει αν υπάρχουν 

σε κάθε φάκελο α) Υπεύθυνη Δήλωση, β) σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» και γ) 

σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η Επιτροπή αποσφραγίζει τους 

(υπο)φακέλους με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά και ελέγχει τους πίνακες συμμόρφωσης ως προς την πληρότητα 

και ορθότητά τους σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.  

 Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους (υπο)φακέλους με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά και 

εξετάζει αν η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Εφόσον η 

οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και δεν υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται το συνολικό κόστος της προσφοράς. Η  Επιτροπή αξιολογεί και κατατάσσει 

τις οικονομικές προσφορές με φθίνουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών και 

γνωμοδοτεί ως προς τον ανάδοχο του έργου.  

Τυχόν απόρριψη υποψηφίου σε οποιοδήποτε στάδιο πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. 

 

Πριν την ανάθεση του έργου ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει, κατόπιν ενημέρωσής του από την 

Αναθέτουσα Αρχή: 

α) Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύ, 

β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, 

γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι  δεν έχει καταδικαστεί 

για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 

τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ανάθεσης του έργου. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση του έργου και δικαιούται να το αναθέσει ή όχι, να 

ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο την διαδικασία, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς 

καμία υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

 

7. Τρόπος πληρωμής του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα λάβει το 100% του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής του συνόλου του έργου. 
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Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου και όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες για την εκτέλεση της 

παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία.   

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 

επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, καθώς και κρατήσεις υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 

οργανισμών, όπως η κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ύψους 0,06%  και η 

κράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) ύψους 0,06%,  επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε τυχόν συμπληρωματικής σύμβασης. Τραπεζικά 

τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

 

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 

Η παρούσα αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ Τομέα Παιδείας 

www.epiteliki.minedu.gov.gr. 

 

 

 

  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ 

   

  

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο E-mail 

ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία 
Συμβουλευτικών & 
Μελετητικών Υπηρεσιών 

Γ. Παπανδρέου 5, 71306 
Ηράκλειο Κρήτης 

2810 361242 info@etam.gr  

Τσάμης Δ. - Μαντές Κ.  Ο.Ε. 
«ΗΡΩΝ» Σύμβουλοι Μελετών & 
Οργάνωσης 

Παπαμαύρου & 
Γιαννιτσιώτη, 35100 
Λαμία 

22310 47147, 
2103007240 

info@e-ron.gr  

Γ. Κούκας & Σια Ε.Ε. «REKTIS» 
Παροχή Υπηρεσιών 
Πληροφορικής, Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων 

Καραϊσκάκη 81Α, 35100 
Λαμία 

6942-016591 info@rektis.gr  

PLANET Ανώνυμη Εταιρία 
Παροχής Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών 

Λ. Ριανκούρ 64, 115 23 
Αθήνα 

210-6905000 planet@planet.gr  

Κ&Ο ADVISORY    A.E. Βαλαωρίτου 9, 10671 
Αθήνα 

210-3600420 info@koadvisory.com 

Κάντωρ Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων ΑΕ. 

Ομήρου & Βησσαρίωνος 
1, 10672 Αθήνα 

210-7297500 central@kantor-group.eu  

Καινοτομικά Αναπτυξιακά 
Συστήματα (IDS) ΕΠΕ. 

Χρ. Πιψού 9 & 
Μάντζαρου, 54627 
Θεσσαλονίκη 

2310-508034 info@ids-ltd.gr  

INTRAWAY Σύμβουλοι 
Οργάνωσης & Τεχνολογιών 
ΜΕΠΕ. 

Στησιχόρου 1 & 
Μουρούζη 10674 Αθήνα 

210-3300396 info@intraway.gr  

SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης 
ΑΕ. 

Αβέρωφ 30, 10433 Αθήνα 210-8214407 speed@speed.gr  

ΝΕΣΤΩΡ Συμβουλευτική ΑΕ. Λεωφ. Κηφισίας 172, 
15126 Αθήνα 

210-6149790    
210-6149880 

info@nestor.com.gr  

ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ Σύμβουλοι 
ΜΕΠΕ. 

Μάρνη 56 & Καρόλου, 
10437 Αθήνα 

210-5232044 info@neoanalysis.eu  

ΔΙΑΛΟΝ Ανώνυμη Εταιρία 
Ανάπτυξης, Προβολής, 
Συμβουλευτικών, Οικονομικών 
& Τεχνολογικών Μελετών 

Βασ. Γεωργίου Β' 12, 
10674 Αθήνα 

210-7253572 info@dialon.gr  

SYSTEM Συμβουλευτική AE. Μπονιαλή 13-19, 73134 
Χανιά 

28210-54445 info@system.com.gr  

DIADIKASIA BUSINESS 
CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λεωφ. Κηφισίας 296 & 
Ναυαρίνου 40, 15232 
Χαλάνδρι 

210-6729040 info@diadikasia.gr  

GRANT THORNTON Ανώνυμη 
Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών, 
Συμβούλων Επιχειρήσεων 

Ζεφύρου 56 & Αγ. 
Αναργύρων, 17564 Π. 
Φάληρο 

210-7280000 info@gr.gt.com          
contactUs@gr.gt.com  

REMACO AE. Λεωφ. Κηφισίας 100 & 
Μαραθωνοδρόμου 83, 
15125 Μαρούσι 

210-6725966 remaco@remaco.gr  

Knowledge & Innovation 
Consultants Συμβουλευτική 
ΜΕΠΕ 

Λεωφ. Πεντέλης 104 & 
Μεταμορφώσεως 1, 
15234 Χαλάνδρι 

210-6838950 info@kinno.eu  

mailto:info@etam.gr
mailto:info@e-ron.gr
mailto:info@rektis.gr
mailto:planet@planet.gr
mailto:central@kantor-group.eu
mailto:info@ids-ltd.gr
mailto:info@intraway.gr
mailto:speed@speed.gr
mailto:info@nestor.com.gr
mailto:info@neoanalysis.eu
mailto:info@dialon.gr
mailto:info@system.com.gr
mailto:info@diadikasia.gr
mailto:info@gr.gt.com
mailto:info@gr.gt.com
mailto:remaco@remaco.gr
mailto:info@kinno.eu
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CMT Prooptiki ΕΠΕ. Σπύρου Μερκούρη 38, 
11634 Αθήνα 

210-7298192 info@cmtprooptiki.gr  

ΕΥΡΩΤΕΚ Ανώνυμος 
Μελετητική Εταιρία 

Α. Τρίτση 21, 57001 
Θεσσαλονίκη 

2310-804180 info@eurotec.com.gr 

BEE GROUP Ανώνυμη Εταιρία 
Δικτυακές Υπηρεσίες - 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Φερών 16, 10434 Αθήνα 210-8838540 info@bee.gr  

Ε. Νικολαΐδης - Μ. Μανιάτη ΟE 
(Premium Consulting) 

Θέτιδος 10, 11528 Αθήνα 210-7213919 info@premiumc.gr  

Πρόοψις Σύμβουλοι 
Επιχειρήσεων ΑΕ 

Τρεμπεσίνας 32, 12136 
Περιστέρι 

210-5244760 info@proopsis.gr  

COM2S A.E.     Ζαν Μωρέας 24α, 15232 
Χαλάνδρι 

210-6855551 info@com2s.gr 

All Web Solutions SA Δημοσθένους Βασιλείου 
7, 34100 Χαλκίδα 

22210-60060 info@allweb.gr  

ACRONYM BUSINESS 
CONSULTANTS 

Αλεξάνδρας 91, 114 74, 
Αθήνα 

210-6423188 info@acronym.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Τσιμισκή 87, 54622, 
Θεσσαλονίκη 

2310-241714 info@helleniconsulting.gr  

MECCANICA GROUP A.E. Βαφοπούλου 23, 54646, 
Θεσσαλονίκη 

2310-029141 info@meccanica.gr 

GRANT THORNTON Α.Ε. Ζεφύρου 56 & Αγ. 
Αναργύρων, 17564 Π. 
Φάληρο 

210-7280000 info@gr.gt.com  

EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

Μαυροκορδάτου 1-3, 
10678, Αθήνα 

210-9769560 info@eeogroup.gr  

PALMOS ANALYSIS Ζαλοκώστα 44 (Λεωφ. 
Κηφισίας), 15233 
Χαλάνδρι 

211-1069362 info@palmosanalysis.gr  

ΑΠΟΨΗ Α.Ε. Αντιπλοιάρχου Βλαχάκου 
38-40,  
ΤΚ : 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλ.  210 
4629300, Fax: 
210 4619565 

info@apopsi.gr  

ENOROS CONSULTING LTD Ζήνα Ντε Τύρας 16 (Κτίριο 
Καραντώκη),    Γραφείο 2, 
3ος Όροφος, Λευκωσία,    
Τ. Κιβ. 1065 ΚΥΠΡΟΣ 

Τηλ. (+00357)  
22375472 / 
22375506  
Fax    (+00357)  
22375598 

info@enoros.com.cy       

NOISIS- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε 

Κανελλοπούλου 15,  ΤΚ 
54228 Κηφισιά, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ:  2310 
455299 ,  fax: 
2310 434130 

 info@noisis.gr  

DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS 
A.E. 

Φραγκοκκλησιάς3α & 
Γρανικού, ΤΚ 15125, 
Μαρούσι 

Τηλ.: 210-
6781212 

gr_consulting@deloitte.gr  

ADVOCATE A.E.  Πανόρμου 74, Αθήνα  Τηλ.: 210-
6931000 

info@advocate-bm.gr  

FORMAT CONSULTANTS A.E. Αγ. Παρασκευής 10 & 
Θουκιδίδου, ΤΚ 15232 
Χαλάνδρι 

Τηλ.: 210-
6855551 

formatsa@on.gr  

BRAINSTORMING ΕΠΕ Λ. Μεσογείων 15, Αθήνα Τηλ. 210-
7488630 

info@brainstorming.gr  

ICAP ADVISORY.A.E. Ελ. Βενιζέλου 2, ΤΚ 17676 
Καλλιθέα 

Τηλ.: 210-
7200166 

icap@icap.gr  

mailto:info@cmtprooptiki.gr
mailto:info@eurotec.com.gr
mailto:info@bee.gr
mailto:info@premiumc.gr
mailto:info@proopsis.gr
mailto:info@com2s.gr
mailto:info@allweb.gr
mailto:info@acronym.gr
mailto:info@helleniconsulting.gr
mailto:info@meccanica.gr
mailto:info@gr.gt.com
mailto:info@eeogroup.gr
mailto:info@palmosanalysis.gr
mailto:info@apopsi.gr
mailto:info@enoros.com.cy
mailto:info@noisis.gr
mailto:gr_consulting@deloitte.gr
mailto:info@advocate-bm.gr
mailto:formatsa@on.gr
mailto:info@brainstorming.gr
mailto:icap@icap.gr
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Έγγραφη προσφορά μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι εκτός των συνημμένων στον  πίνακα αποδεκτών. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

Λ. Κηφησίας 79 Τηλ.: 210-
6929258 

info@kws.edu.gr  

APOPSIS  Αλιμάχου 17, TK 11634, 
Αθήνα 

Τηλ.: 210-
7256267  

info@apopsis.gr  

CONVERGE ICT SOLUTIONS & 
SERVICES AE 

Πανόρμου 74, ΤΚ 11523, 
Αθήνα 

Τηλ.:2106971900 info@converge.gr  

mailto:info@kws.edu.gr
mailto:info@apopsis.gr
mailto:info@converge.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείμενο της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 

ετών», με κωδικό ΟΠΣ 5009755, του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-

2020. 

 Η Δράση αφορά σε πρόσφυγες 15-18 ετών που θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα αγροτικής εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Επιτελική Δομή του Υπουργείου Παιδείας σε συνεργασία με το Τμήμα 

Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και 

το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σκοπεύει να παρέχει  βασικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία. 

Ο πρωταρχικός στόχος της Δράσης είναι να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 

βοηθώντας τους να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες τις οποίες θα μπορούσαν ιδανικά να χρησιμοποιήσουν για ίδιο 

όφελος στο μέλλον.  

Ο στόχος της Δράσης θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης δύο (2) εκπαιδευτικών προγραμμάτων πιλοτικού 

χαρακτήρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών που διαμένουν σε Κέντρα 

Φιλοξενίας της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αυτά επικεντρώνονται στη γεωργική εκπαίδευση και σε θέματα που περιλαμβάνουν 

θεματικές όπως: εδάφη, συγκομιδή, καλλιέργειες, άρδευση, pest control κ.λπ. Τόσο η θεωρητική όσο και η 

πρακτική εκπαίδευση θα γίνεται με επικεφαλής ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες. Η εκπαίδευση και ειδικότερα η 

πρακτική άσκηση πραγματοποιείται με τη μέθοδο του  on the job training. Τόσο η θεωρητική όσο και η πρακτική 

εκπαίδευση θα γίνει με τη βοήθεια διαμεσολαβητών που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο της προτεινόμενης 

Δράσης. 

Προβλέπεται η συμμετοχή συνολικά 200 φιλοξενουμένων (100 φιλοξενούμενων από Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων της Κεντρικής Μακεδονίας και 100 από την Αττική) για 100 ώρες. Από τις ώρες αυτές οι  35 ώρες  θα 

είναι Θεωρητική Εκπαίδευση και οι 65 ώρες πρακτική άσκηση. 

Ο χρόνος υλοποίησης της Δράσης υπολογίζεται σε 12 μήνες ενώ το φυσικό αντικείμενο της εκπαίδευσης θα 

διαρκέσει περίπου 6 μήνες ανάλογα με την καλλιεργητική περίοδο των ειδών που θα επιλεχθούν. 

 

2. Αναλυτική περιγραφή του έργου του Αναδόχου 

Η Δράση θα αξιολογηθεί ποιοτικά και ποσοτικά με βάση τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής 

της. Η αξιολόγηση θα καλύπτει τις αναφερόμενες δράσεις. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος πρόκειται να εκτελέσει τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας 

(ΠΕ): 

 

Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ 1): Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης και ανάπτυξη πλήρους και 

επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων για την αποτίμηση της Δράσης. 

Στο Πακέτο Εργασίας 1 θα πραγματοποιηθεί κατ’ αρχάς καταγραφή του πλαισίου εφαρμογής (θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικό πλαίσιο κλπ.) της Δράσης. Στη συνέχεια, θα παρουσιάζεται ολοκληρωμένα και 

αναλυτικά η μέθοδος και τα εργαλεία αξιολόγησης. Η μεθοδολογία θα καταδεικνύει το θεωρητικό και επιστημονικό 

υπόβαθρό της. 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

1.  Η αξιολόγηση αφορά: 

 Την ποιοτική και ποσοτική υλοποίηση των στόχων του φυσικού αντικειμένου της Δράσης 

 Την αποτύπωση του ιδιαίτερου πλαισίου εφαρμογής της Δράσης και στα δύο Πανεπιστήμια, τα 

αποτελέσματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν, τις δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν 
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κατά την υλοποίηση τόσο σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, όσο και με την εφαρμογή του 

προγράμματος γενικότερα καθώς και τις αιτίες και τις συνέπειες των προβλημάτων  

 

2. Βασικό εργαλείο για τη μελέτη επίτευξης των στόχων της Δράσης αποτελεί η έρευνα πεδίου, η οποία θα αφορά 

τους παρακάτω εταίρους της εκπαιδευτικής κοινότητας (Ομάδες Στόχοι): 

        - Μαθητές Πρόσφυγες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης 

        - Εκπαιδευτές θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα   

          αγροτικής εκπαίδευσης 

- Ομάδα Έργου που εμπλέκεται στο πιλοτικό πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης 

- Ομάδα Υποστήριξης που εμπλέκεται στο πιλοτικό πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης 

- Ομάδα Διαμεσολάβησης που εμπλέκεται στο πιλοτικό πρόγραμμα αγροτικής εκπαίδευσης 

 

Στο ΠΕ 1 θα παρουσιάζονται αναλυτικά: 

 Η επιστημονική τεκμηρίωση της καταλληλότητας / εγκυρότητας των μεθοδολογικών επιλογών και των 

ερευνητικών εργαλείων με τεκμηρίωση των αιτίων βάσει των οποίων προκρίνονται αυτά για την 

αξιολόγηση της Δράσης, σε σχέση με όσα χρησιμοποιούνται εν γένει. Σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί  

έρευνα πεδίου σε επαρκές δείγμα με χρήση ερωτηματολογίων στις ομάδες στόχους και διεξαγωγή 

συνεντεύξεων σε όσες ομάδες στόχους κριθεί απαραίτητο  

 Οι δράσεις της Δράσης που θα καλυφθούν από την αξιολόγηση 

 Οι δείκτες και οι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν. Οι δείκτες που θα μελετηθούν θα είναι τουλάχιστον 

αυτοί που χρησιμοποιούνται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ της Δράσης, όπως ισχύουν για την εφαρμογή του 

πιλοτικού προγράμματος.  

Ως ποιοτικοί δείκτες θα είναι κατ’ ελάχιστο η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του πιλοτικού 

προγράμματος της Δράσης ως προς: 

- Την απόκτηση βασικών γνώσεων και εμπειριών σχετικών με γεωργικές δραστηριότητες, καλλιεργητικές 

τεχνικές και πρακτικές, τη δημιουργική απασχόληση και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων για ίδια 

κατανάλωση ή για κάλυψη κοινωφελών σκοπών. 

Τα ερωτηματολόγια ανά κατηγορία ερωτώμενων, με ανάπτυξη και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας 

δημιουργίας τους [έκταση ερωτηματολογίου, αριθμός και είδος ερωτημάτων (ανοικτά – κλειστά), τεχνικές 

διατύπωσης στοχευμένων ερωτημάτων, τεχνικές διάγνωσης αξιοπιστίας απαντήσεων]. Για τη δημιουργία 

των ερωτηματολογίων ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ορισμένα χαρακτηριστικά όπως πληρότητα, 

συνοχή, σαφήνεια, κατάλληλη δομή, συντομία, τελειότητα παρουσίασης, δυνατότητα ηλεκτρονικής 

επεξεργασίας, πρόβλεψη απαραιτήτων οδηγιών συμπλήρωσης 

 Ο αριθμός των εργαλείων (συνεντεύξεων, ερωτηματολογίων κ.α.) και το στατιστικό δείγμα που θα 

χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για καθεμία από τις ομάδες στόχους, η επιστημονική τεκμηρίωση της 

επάρκειάς τους σε σχέση με το είδος και το μέγεθος των αξιολογούμενων σημείων, ώστε να εξασφαλίζεται 

η εγκυρότητα των συμπερασμάτων 

 Ο τρόπος διανομής και συλλογής των ερωτηματολογίων, ο οποίος μπορεί να γίνει είτε μέσω ανάρτησης των 

ερωτηματολογίων σε ιστοσελίδα ή/και δια ζώσης (επιτόπιες επισκέψεις/συνεντεύξεις) ή/και ταχυδρομικά, 

ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή/και μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) κλπ) 

 Η μεθοδολογία των συνεντεύξεων (τρόπος και τόπος διεξαγωγής, διατύπωση βασικών ερωτήσεων, 

μέθοδος επεξεργασίας απαντήσεων)  
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Αποτέλεσμα του ΠΕ 1 θα είναι το Παραδοτέο 1 (Π1) «Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 

«Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» και ανάπτυξη πλήρους 

και επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων για την αξιολόγηση της Δράσης». 

 

Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ 2): Διενέργεια της αξιολόγησης, επεξεργασία των στοιχείων και εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 θα παραδοθεί, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που αναλύεται στην παρούσα 

πρόσκληση, το Παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας (ΠΕ) 2 με καταγραφή των πεπραγμένων ενεργειών και πίνακες 

αποτελεσμάτων μετά την επεξεργασία. 

Η υλοποίηση του ΠΕ 2 θα γίνει βάσει της μεθοδολογίας που περιγράφεται στο ΠΕ 1. Αποτέλεσμα του ΠΕ 2 είναι το 

Παραδοτέο 2 (Π2) « Έκθεση Αξιολόγησης». 

Η Έκθεση αξιολόγησης θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα αναφορικά και σε συσχέτιση με την 

υλοποίηση της Δράσης και στην οποία θα πρέπει να: 

 Καταγράφεται η αξιολόγηση της Δράσης. 

 Εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για τους στόχους της Δράσης, του τρόπου υλοποίησής της και των 

άμεσων αποτελεσμάτων της, καθώς και όλων των συντελεστών του προγράμματος  

 Αναδειχτούν οι πρόσθετες ανάγκες ή ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου. 

 Καταγραφούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά το σύνολο εφαρμογής της Δράσης. 

 Διατυπωθούν προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας της Δράσης. 

Το κόστος μετακινήσεων, αποστολής και συλλογής των ερωτηματολογίων σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον 

Ανάδοχο. Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα. Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται σε περίπτωση που οι ερωτηθέντες των 

ομάδων στόχων αρνηθούν αποδεδειγμένα να συνεργαστούν μαζί του. Ως αποδεικτικό μη ανταπόκρισης θεωρείται 

το ενημερωτικό έγγραφο του Αναδόχου προς τις ομάδες-στόχο, το οποίο τεκμηριώνεται από τον αριθμό 

πρωτοκόλλου εξερχομένου του Αναδόχου ή/και από το αποδεικτικό αποστολής του fax ή του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, καθώς και από τα έγγραφα υπενθύμισης του Αναδόχου τα οποία τεκμηριώνονται ομοίως (σε 

περίπτωση άρνησης συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τις ομάδες-στόχο ο Ανάδοχος επαναλαμβάνει τη 

διαδικασία η οποία τερματίζεται μετά από δύο επαναλήψεις και ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για την περίπτωση 

αποδεδειγμένων συνεχών αρνήσεων). 

 

Για τη διαμόρφωση των προτάσεων των Υποψηφίων Αναδόχων, δίνεται ο παρακάτω Πίνακας 1, ο οποίος 

περιλαμβάνει ποσοτικά στοιχεία ως προς τις Ομάδες Στόχους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΛΗΘΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Μαθητές Πρόσφυγες που 
συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 
αγροτικής εκπαίδευσης 

205 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

100 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 105 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ  
 

Εκπαιδευτές θεωρητικής και 

πρακτικής εκπαίδευσης που 

συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα 

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 
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αγροτικής εκπαίδευσης 

Ομάδα Έργου που εμπλέκεται στο 

πιλοτικό πρόγραμμα αγροτικής 

εκπαίδευσης 

4 ΑΤΟΜΑ 2 ΑΤΟΜΑ 2 ΑΤΟΜΑ  

Ομάδα Υποστήριξης που εμπλέκεται 
στο πιλοτικό πρόγραμμα αγροτικής 
εκπαίδευσης 

5 ΑΤΟΜΑ 2 ΑΤΟΜΑ 3 ΑΤΟΜΑ 

Ομάδα Διαμεσολάβησης που 
εμπλέκεται στο πιλοτικό πρόγραμμα 
αγροτικής εκπαίδευσης 

4 ΑΤΟΜΑ 2 ΑΤΟΜΑ  2 ΑΤΟΜΑ 
 

 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Οι ωφελούμενοι μαθητές μιλούν διάφορες γλώσσες όπως Αραβικά, Φαρσί και Ουρντού και αυτό να ληφθεί 

υπόψη στην σύνταξη των Ερωτηματολογίων ή στις τυχόν Συνεντεύξεις  

2. Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία του Αναδόχου με τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των δύο 

Πανεπιστημίων προκειμένου να δοθούν στον Ανάδοχο περισσότερα δεδομένα για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Επιστημονικά Υπεύθυνων θα δοθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Παραδοτέα: 

Παραδοτέο 1 (Π1): «Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος 

αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» και ανάπτυξη πλήρους και επιστημονικά τεκμηριωμένης 

μεθοδολογίας και εργαλείων για την αξιολόγηση της Δράσης». 

Παραδοτέο 2 (Π2): « Έκθεση Αξιολόγησης». 

 

Χρονοδιάγραμμα 

 

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής των Παραδοτέων του Αναδόχου 

Παραδοτέα Χρόνος Υλοποίησης/ Παράδοσης 

Π1:  Έως δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία Ανάθεσης 

Π2:  Έως τις 12/3/2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………………………………….., για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς 

στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 244/21-1-2019Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του 

έργου για την αξιολόγηση της Δράσης «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 

15-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ 5009755 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-

2020: 

1) ) Δεσμεύομαι ότι θα εκτελέσω το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ως 

άνω Πρόσκληση. 

2) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 

7) Δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση ανακήρυξης μου ως προσωρινού μειοδότη (κατόπιν ενημέρωσης από την 

Αναθέτουσα Αρχή μετά την αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών), θα προσκομίσω πριν την απόφαση 

ανάθεσης: 

α. Βεβαίωση ή ανάλογο έγγραφο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους 

καταβάλω εισφορές ότι δεν έχω οφειλές (ασφαλιστική ενημερότητα) εν ισχύ, 

β. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, 

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Από το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα προκύπτει ότι  δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ., ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρ. (Εmail):  
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πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 

73 του Ν.4412/2006. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

ανάθεσης του έργου. 
 

 

Ημερομηνία:            -      -   2018 

Ο – Η Δηλ…... 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ 

(EMAIL): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

Παραδοτέο 1 (Π1) «Αποτύπωση του πλαισίου εφαρμογής της 

Δράσης ««Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής 

εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15-18 ετών» και ανάπτυξη πλήρους 

και επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογίας και εργαλείων 

για την αξιολόγηση της Δράσης».  

Σύμφωνα με την περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα που τίθενται 

στην υπ’αριθμ. 244/21-1-2019 Πρόσκληση 

ΝΑΙ 

 

2 

Παραδοτέο 2 (Π2) « Έκθεση Αξιολόγησης». 

Σύμφωνα με την περιγραφή και το χρονοδιάγραμμα που τίθενται 

στην υπ’αριθμ. 244/21-1-2019 Πρόσκληση 

ΝΑΙ 

 

 

 
Ημερομηνία:   ..…..-…….-2019 

 

 

                                                                                               Ο Προσφέρων 

     (Υπογραφή & Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Υποβάλλουμε την παρούσα οικονομική προσφορά και δεσμευόμαστε ότι θα εκτελέσουμε το έργο σύμφωνα με τους όρους 
και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 244/21-1-2019Πρόσκληση. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  

ΕΔΡΑ:  

ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  

ΑΦΜ:  

ΔΟΥ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΑΡ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ (FAX):  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜEIOΥ 

(EMAIL): 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή 
Ποσότητα 

(1) 

Αξία προ ΦΠΑ ΦΠΑ 
Συνολική αξία με 

ΦΠΑ 

Τιμή 

μονάδας 

(2) 

Σύνολο 

24%  (4) (5)=(4) + (3) 

(3)= (1)*(2) 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1  

 

 

  

ΣΥΝΟΛΟ    

 
Ημερομηνία:   ..…..-…….-2019 

 

 

                                                                                               Ο Προσφέρων 

     (Υπογραφή & Σφραγίδα)  
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