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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: 

 

Υποστήριξη της  ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

 στην προετοιμασία του Φακέλου Υποψηφιότητας Α 

(Παράρτημα Ι: Κεφάλαια 2, 3, 4) για την υποβολή πρότασης,  

στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη 

 μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) 

 του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 

1.Περιγραφή Αντικειμένου & Όρων Διαγωνισμού Ανάθεσης 

 

2. Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 

3. Διάρκεια Σύμβασης, Χρονοδιάγραμμα Υποβολής, Προδιαγραφές Παραδοτέων - Περιεχόμενα Φακέλων. 

 

4.Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

 

5.Διανομή της Πρόσκλησης - Παροχή Πληροφοριών 

 

6. Αποστολή & Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς 

 

7.Διαδικασία Ανάθεσης – Υπογραφή Σύμβασης Υλοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 :Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 :Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 :Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Παραδοτέων 
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    Η  ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» έχοντας υπόψη : 

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4548/2018 και ισχύει. 

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό της εταιρείας.  

3. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας 

των φύλων και της διαφάνειας. 

4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση για Βεβαίωση ΑΣΕΠ από το 

πεδίο εφαρμογής του νόμου 2527/1997 και για έγκριση του ΠΥΣ 33/2006 για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε 

συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.  

5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14, Ν. 4403/16 σχετικά με τις Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου και Συμβάσεις Εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

6. Την με Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: «Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων». 

7. Το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα. 

8. Την υπ’ αριθμ. 2545/10-10-2022 ΦΕΚ:5361/Β/2022 Πρόσκληση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 

την υποβολή προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο 

πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με 

πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής  2023-2027. 

9. Το Κεφάλαιο 5.«Αντικείμενο και οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης – επιλεξιμότητα δαπανών», της ανωτέρω 

Πρόσκλησης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το οποίο για την προετοιμασία των 

τοπικών προγραμμάτων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται στο 100%. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή 

επιχορήγησης, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών, 

όπως αυτές εξειδικεύονται σε σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

10. Την υπ’ αριθμ. 19 / 27-10-2022 απόφασης του Δ.Σ.περί έγκρισης υποβολής Πρότασης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

πρωτ. 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) Πρόσκληση της ΕΥΔ ΣΧ ΚΑΠ, για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική 

Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού 

Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. 

11. Την υπ’ αριθμ. 24/05-12-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί έγκρισης και 

δημοσιοποίησης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση  Ανάθεσης  Έργου (Σ.Α.Ε.) με ανάδοχο εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την υποστήριξη της Εταιρίας στην προετοιμασία του Φακέλου 

Υποψηφιότητας Α (Παράρτημα Ι - Κεφάλαια 2, 3 & 4) για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-
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4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027». 

Το έργο που θα αναλάβει ο ανάδοχος, συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες του παραπάνω αναφερόμενου 

συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, με αντικείμενο την υποστήριξη της Εταιρείας στην προετοιμασία των 

φακέλων υποψηφιότητας για την υποβολή πρότασης – φακέλου υποψηφιότητας στον διαγωνισμό του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

1. Περιγραφή Αντικειμένου & Όρων Διαγωνισμού Ανάθεσης. 
 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2023 – 2027, η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. 

Ο.Τ.Α.» προτίθεται να συμμετάσχει στη διαδικασία διαγωνισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 2545/10-10-2022 

ΦΕΚ:5361/Β/2022 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ, της Γενικής 

Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και της 

υπ’ αριθμ. 19/27-10-2022 απόφασης του Δ.Σ., καταθέτοντας σχετική πρόταση – φάκελο υποψηφιότητας. 

Η εν λόγω πρόταση αποτελείται από δύο φακέλους (Φάκελος Α και Φάκελος Β) οι οποίοι κατατίθενται σε διαδοχικές 

χρονικές περιόδους, με τον Φάκελο Β  να υποβάλλεται μετά την έγκριση του Φακέλου Α. Οι ημερομηνίες υποβολής 

των Φακέλων Α και Β, σύμφωνα με την ως άνω Πρόσκληση του Υπ.Α.Α.Τ είναι: 22/02/2023 για τον Φάκελο Α και 

12/04/2023 για τον Φάκελο Β. 

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε.Ο.Τ.Α.» προτίθεται να 

συνεργαστεί με τον ανάδοχο εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ο οποίος θα αναλάβει να συντάξει το 

περιεχόμενο του Φακέλου Α και ειδικότερα των Κεφαλαίων 2, 3 & 4 του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 2545/10-10-

2022 ΦΕΚ:5361/Β/2022 Πρόσκλησης. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να προβεί στην 

Χαρτογράφηση του Κεφαλαίου 2 και στην σύντομη περιγραφή της περιοχής παρέμβασης, στην Ανάλυση των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση) του Κεφαλαίου 3, 

καθώς και στην Ανάλυση και ιεράρχηση των αναγκών, βάσει της σχετικής μεθοδολογίας,του Κεφαλαίου 4, όπως 

αναλύεται στο Παράρτημα της υπ’ αριθμ. 2545/10-10-2022 ΦΕΚ:5361/Β/2022 Πρόσκλησης.  

 

Αναλυτικά το περιεχόμενο και οι τεχνικές απαιτήσεις των παραδοτέων περιγράφεταιστο επισυναπτόμενο 

ΠαράρτημαΙΙΙ της παρούσας. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Αναθέτων Φορέας : Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Είδος ανάθεσης: Ανάθεση μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών εντός κλειστού φακέλου. 

Κριτήριο 
αξιολόγησης/κατακύρωσης: 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε συνδυασμό με την  
αξιολόγηση της απαιτούμενης εμπειρίας –ικανότητας του υποψηφίου. 

Προϋπολογισμός: Μέχρι 10.000 € πλέον ΦΠΑ (24%) 

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης έως 03/02/2023. 

Κατάθεση προσφορών έως: 
Έως 12/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά στα 
γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού: 

14/12/2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 12:00 

Τόπος κατάθεσης και 
διενέργειας διαγωνισμού: 

Έδρα της εταιρείας «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» -  
Αρκαδίου 6, Λαμία, Τ.Κ 35131,τηλ. 2231067011 
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2. Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής: 
 

Το εκτιμώμενο κόστος παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 10.000.00 € (πλέον  

ΦΠΑ). Η καταβολή του ποσού θα γίνει τμηματικά σε 2 δόσεις ανάλογα με την εξέλιξη του έργου.  

Ειδικότερα ποσοστό 50% του συμφωνηθέντος τιμήματος θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση και υποβολή του 

Κεφαλαίου 2 και 3 του Φακέλου Α ενώ το υπόλοιπο 50% της αμοιβής θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση και 

υποβολή του Κεφαλαίου 4 του Φακέλου Α. Για την πληρωμή των εν λόγω αμοιβών στον ανάδοχο απαιτείται εκ μέρους 

του η έκδοση ισόποσου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί από πόρους που αφορούν σε ενίσχυση της «Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

με μορφή επιχορήγησης, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 και σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 «Αντικείμενο και 

οικονομικά στοιχεία πρόσκλησης – επιλεξιμότητα δαπανών», για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων. 

3. Διάρκεια Σύμβασης, Χρονοδιάγραμμα Υποβολής, Προδιαγραφές Παραδοτέων - Περιεχόμενα 
Φακέλων. 

 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και μέχρι 03-02-2023. 

Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί εφόσον παραταθεί και η ημερομηνία υποβολής προτάσεων προς το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Υποχρέωση του Αναδόχου, μετά από έγκριση του περιεχομένου τους 

από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», είναι η έγκαιρη υποβολή της τελικής έκδοσης των Χαρτών του 

Κεφαλαίου 2 και των παραδοτέων των Κεφαλαίων 3 και 4 του Φακέλου Α, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή των 

περιεχομένων, στην ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.». 

4. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
 

Οι προσφορές που κατατίθενται θα πρέπει να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1.  Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής. - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).  

2.  Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. - (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

3.  Βιογραφικό σημείωμα φυσικού ή νομικού προσώπου. 

4. Ενδεικτικό κατάλογο με στοιχεία του φορέα ανάθεσης (επωνυμία)  / τίτλο έργου / προϋπολογισμό έργου,  

αντίστοιχων έργων ή παροχής υπηρεσιών που έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος, από τον οποίο να 

τεκμηριώνεται η εμπειρία του υποψηφίου σε αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο έργο, προκειμένου να αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα του υποψηφίου για την εκτέλεση του έργου, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο 

Παράρτημα ΙΙΙ της αναλυτικής περιγραφής των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε ότι αφορά τις απαιτήσεις / τεχνικές 

προδιαγραφές για την υλοποίησή του. 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ. 4 του Ν. 1599/1986.  

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του. 
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5. Διανομή της Πρόσκλησης - Παροχή Πληροφοριών  
 

Η διανομή της πρόσκλησης και η παροχή πληροφοριών θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 

γραφεία της εταιρείας, στην οδό Αρκαδίου 6, Λαμία, Τ.Κ. 35131, τηλ. 2231067011/67029.  

Το υλικό της Πρόσκλησης, τα Παραρτήματα και τα υποδείγματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 

«Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», www.fthiotiki.gr, απ’ όπου μπορούν να τα προμηθεύονται οι 

ενδιαφερόμενοι. 

Υπεύθυνη για την διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. 

Καραναστάση Γεωργία. 

6. Αποστολή & Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς 
 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με 

ταχυμεταφορά) στα γραφεία της «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», επί της οδού Αρκαδίου 6 στη Λαμία, Τ.Κ. 

35131, στο Πρωτόκολλο, μέχρι τις 12/12/2022 και ώρα 14:30 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».Οι  Φάκελοι  Συμμετοχής  θα  πρέπει  να  έχουν  την  ένδειξη: 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Υποστήριξη της 

«Αναπτυξιακής Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,  στην προετοιμασία του Φακέλου Υποψηφιότητας Α (Παράρτημα Ι: 

Κεφάλαια 2, 3 &4) για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική 

Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού 

Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027». 

 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία 

αξιολόγησης. 

7. Διαδικασία Ανάθεσης – Υπογραφή Σύμβασης Υλοποίησης. 
 

Κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών και των επισυναπτόμενων αυτής, κρίνεται ως αποδεκτή η πλέον συμφέρουσα 

οικονομικά προσφορά, σε συνδυασμό με την  αξιολόγηση της απαιτούμενης εμπειρίας – ικανότητας του υποψηφίου, 

με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και των αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτής. Στην συνέχεια, ο 

ανάδοχος, που θα προκύψει από την διαδικασία, υποχρεούται προσέλθει εντός πέντε (5) ημερών από την 

ειδοποίησή του  στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

        
Συνημμένα: 

1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
2. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Παραδοτέων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

          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) 

ΠΡΟΣ(1): 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

Ο - Η Όνομα: Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 
  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 

 
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (Εmail): 

  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω (ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο/εταιρεία: για λογαριασμό του νομικού προσώπου με την επωνυμία …………… που εκπροσωπώ 

νόμιμα) ότι: 

 

1. Δεν έχω/ει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 

2. Δεν τελώ/εί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2 εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007). 

3. Δεν τελώ/εί υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή υπό προς ανάλογες καταστάσεις.  

4. Είμαι/είναι ενήμερος/ο ως προς τις φορολογικές μου/του υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις μου/του, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

5. Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

6. Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία εγγράφων/δικαιολογητικών της προσφοράς είναι αληθή. 

 

 

Ημερομηνία: ………… 

 

Ο /Η Δηλ….. 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :  
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΠΡΟΣ: «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», που εδρεύει επί της οδού Αρκαδίου 6 στη Λαμία, Τ.Κ. 35131, 

 

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου: ………………………………….. 

 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Υποστήριξη της ΟΤΔ 

«Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στην προετοιμασία των Κεφαλαίων 2, 3 και 4 τουΦακέλου Α 

τηςυποψηφιότητας για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική 

Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027». 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2, 3 &4 

ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Α της υπ’ αριθμ.: 
2545/10-10-2022 ΦΕΚ:5361/Β/2022 
Πρόσκλησης του ΥΠ.Α.Α.Τ για την 

υποβολή προτάσεων για την επιλογή 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 

στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-
4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη 

μέσω του LEADER του Στρατηγικού 
Σχεδίου της Κ.Α.Π. 2023-2027. 

 
 

 

 

 ………., …/…./2022 

(Υπογραφή & Σφραγίδα Προσφέροντος  

ή του Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα/εταιρείες) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις Παραδοτέων 

 

Γενικό Πλαίσιο 

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,προτίθεται να υποβάλει πρόταση προκειμένου να ενταχθεί και να 

χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ 

– Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(ΣΣ ΚΑΠ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο κείμενο της υπ’ αριθμ. 2545/10-

10-2022 (ΦΕΚ :5361/Β/2022) Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ της 

Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύμβασης έργου για την 

υποστήριξη της Εταιρείας στην προετοιμασία τουαπαιτούμενουΦακέλου Υποψηφιότητας Α (Παράρτημα Ι: Κεφάλαια 

2,  3 & 4)για την υποβολή της πρότασής της. 

 

Αντικείμενο του έργου – Παραδοτέα 

Το αντικείμενο αφορά την υποστήριξη στην προετοιμασία τμήματος του φακέλου Α της υποψηφιότητας της ΟΤΔ 

«Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη 

για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του 

Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027. 

 

Η Προετοιμασία Φακέλου Υποψηφιότητας Α  (Παράρτημα Ι: Κεφάλαια 2, 3 & 4) περιλαμβάνει τα κάτωθι παραδοτέα: 

Α. Προετοιμασία του Φακέλου Α «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ & ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ», ως εξής: 

 

Α.2. Καθορισμός  περιοχής  παρέμβασης / τεκμηρίωση. 

Ο 1ος χάρτης θα περιλαμβάνει πλέον των ανωτέρω γενικών στοιχείων οικισμούς, ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο, 

ανάγλυφο και περιοχές Natura. 

 Ο 2ος χάρτης θα περιλαμβάνει πλέον των ανωτέρω γενικών στοιχείων, με ειδική γραμμογράφηση, τις 

χαρακτηρισμένες ορεινές, μειονεκτικές (βάσει της Οδηγία (ΕΟΚ) 75/268) περιοχές ή νησιωτικές και νησιωτικές / 

ορεινές περιοχές. 

 Σύντομη τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και 
η τεκμηρίωση της συνοχής αυτής. 

 

Α.3. Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση) 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την ανάλυση SWOT, δηλαδή την ανάλυση των δυνάμεων -πλεονεκτημάτων (Strengths), 

αδυναμιών - μειονεκτημάτων (Weaknesses), προοπτικών -ευκαιριών (Opportunities) και απειλών - κινδύνων 

(Threats), που αντιμετωπίζει η περιοχή. 
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Η SWOT ανάλυση θα παρουσιαστεί σε μορφή πίνακα και θα γίνει ανά θεματικό στόχο. Η ανάλυση της SWOT και η 

παρουσίαση των στοιχείων τεκμηρίωσης θα υποβληθεί με μορφή παραρτήματος. Κάθε στοιχείο της SWOT ανάλυσης 

θα πρέπει να παραπέμπει στα σχετικά στοιχεία του παραρτήματος. 

 

Α.4. Αποτύπωση και ιεράρχηση αναγκών  

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει: 

 

 Την αποτύπωση και την ιεράρχηση των αναγκών, όπως αυτές θα προκύψουν από την ανάλυση SWOT. 
 Η αποτύπωση των αναγκών (και συνεπώς και η σχετική διαδικασία) θα πρέπει να αποτυπώνεται ανά θεματικό 

στόχο. 
 Ο προσδιορισμός των αναγκών θα γίνει μέσω της μεθόδου SWOT Matrix Analysis (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

VI της υπ’ αριθμ. 2545/10-10-2022 ΦΕΚ:5361/Β/2022 Πρόσκλησης του ΥΠ.Α.Α.Τ, σημείο 1). 
 Η αποτύπωση των αναγκών θα αποτυπώνεται ανά θεματικό στόχο. 
 

Σε κάθε περίπτωση η προετοιμασία του φακέλου Α, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και το υπόδειγμα 

του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 2545/10-10-2022 ΦΕΚ:5361/Β/2022 Πρόσκλησης, ενώ για τις επιμέρους ενότητες 

του προσδιορισμού και της ιεράρχησης αναγκών, να είναι σύμφωνη και με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI αυτής. 

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή 

Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»  αλλά και με κάθε άλλο εμπλεκόμενο στο έργο, για την κατάρτιση ερωτηματολογίων 

και την συλλογή στοιχείων και δικαιολογητικών, την ανταλλαγή των απαιτούμενων πληροφοριών και την 

παροχή κατευθύνσεων που θα συμβάλουν στην επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου. 

 


