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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Θέμα: Επιλογή Αναδόχου για την συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη 
(εμπειρογνωμοσύνη) της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ  κατά την 
διαδικασία προετοιμασίας υποβολής πρότασης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για 
τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και της 
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 

 

Στη Χίο σήμερα την 11 Μαρτίου 2016, ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος του Δ.Σ της ΕΤΑΧ 
ΑΑΕ ΟΤΑ, έχοντας υπόψη: 

o Τον  Κανονισμό Προμηθειών της εταιρείας όπως έχει εγκριθεί με απόφαση του Δ.Σ 
της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, 

o Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όπως έχει δημοσιευτεί με την υπ 
αριθμ. C(2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 

o Την Περιγραφή του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER 
(ΤΑΠΤοΚ -Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-
2020, και του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
& Θάλασσας 2014 – 2020 «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής, 

o Την από 7 Μαρτίου 2016 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, 

o Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο 
πλαίσιο της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων - 
CLLD/LEADER από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως έχει 
δημοσιευτεί από 11/03/2016 στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptyxi.gr 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι  

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την προσφορά τους για την σύναψη σύμβασης 
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο : Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης - εμπειρογνωμοσύνη για τον 
σχεδιασμό και την υποβολή μέρους της πρότασης 

I. του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020. 

II. Της προτεραιότητας 4 "Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής του 
ΕΠΑΛΘ 2014-2020 

http://www.etaxsa.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τα στελέχη της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  θα αναλάβει την τεχνική 
υποστήριξη-εμπειρογνωμοσύνη για την προετοιμασία και συγγραφή της Πρότασης και του 
φακέλου υποψηφιότητας (φάκελος Α και Β) όπως αυτές έχουν προδημοσιευτεί από 
11/03/2016 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων στο σχετικό σχέδιο 
πρόσκλησης. 

Πιο αναλυτικά, στην υπό ανάθεση υπηρεσία- εμπειρογνωμοσύνη περιλαμβάνονται τα εξής:  

Α)  ΦΑΚΕΛΟΣ Α: Προετοιμασία του Τοπικού Προγράμματος που θα περιλαμβάνει τα 
κάτωθι: 

1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα: Εταιρική σχέση, Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων, 
Στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός, Προηγούμενη εμπειρία του 
υποψήφιου φορέα, Λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα. 

2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής: Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής, Ανάλυση των 
αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής (φυσικό 
περιβάλλον, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, οικονομικά 
στοιχεία, τεχνική και κοινωνική υποδομή, πολιτιστικά στοιχεία), Τεκμηρίωση της 
επιλογής της περιοχής εφαρμογής. 

3. Περιγραφή ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης: Ενέργειες 
διαβούλευσης, Ενέργειες ενημέρωσης, Ενέργειες επιμόρφωσης, Λοιπές σχετικές 
ενέργειες. 

Β) ΦΑΚΕΛΟΣ Β: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Διαβουλεύσεις με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στο πλαίσιο της 
εξυπηρέτησης της «εκ των κάτω προς τα πάνω» διαδικασίας. 

2. Τεκμηρίωση της συμπληρωματικότητας / συνέργειας δράσεων του τοπικού 
προγράμματος, όπως αυτές θα έχουν επιλεχθεί κατά την περίοδο της 
διαβούλευσης με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό, καθώς και της 
συμπληρωματικότητας / συνέργειας των επιλεγμένων δράσεων του τοπικού 
προγράμματος με λοιπές αναπτυξιακές δράσεις. 

3. Αποδελτίωση θεσμικού πλαισίου παροχής κρατικών ενισχύσεων και αναφοράς 
ποσοστών ενίσχυσης για τις κατηγορίες δράσεων που θα περιληφθούν στο τοπικό 
πρόγραμμα. 

4. Διαμόρφωση χρηματοδοτικού πλάνου τοπικού προγράμματος. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της υπηρεσίας - εμπειρογνωμοσύνης ορίζεται σε : 

http://www.etaxsa.gr/
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 Για τα περιεχόμενα του φακέλου Α: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης με τον Ανάδοχο, και σε κάθε περίπτωση δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου φακέλου (Α). 

 Για τα περιεχόμενα του φακέλου Β: Δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου φακέλου (Β). 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Το κόστος για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται κατ’ ανώτερο σε τριάντα πέντε χιλιάδες 
ευρώ (35.000,00€) πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.  Το τελικό κόστος θα καθορισθεί από την 
χαμηλότερη τιμή αποδεκτής προσφοράς στα πλαίσια της παρούσης. 

Όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται στενά και αρμονικά με τα στελέχη της 
ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ  που θα συμμετάσχουν στην  εκπόνηση της στρατηγικής. 

Ο τρόπος πληρωμής καθώς και λοιπές διατάξεις θα αναλυθούν στο συμφωνητικό 
συνεργασίας που θα υπογράφει μεταξύ των δυο συμβαλλόμενων μερών. 

Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από την 
ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ . 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σε ένα (ενιαίο) σφραγισμένο φάκελο, ο 
οποίος θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

1) Οικονομική προσφορά με το συνολικό κόστος της υπό ανάθεσης υπηρεσίας. 

2) Βιογραφικό σημείωμα/προφίλ υποψηφίου. 

3) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου (αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή του 
νομίμου εκπροσώπου (αν πρόκειται για νομική μορφή), στην οποία να αναφέρονται: 

 Η εμπειρία του υποψήφιου στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων. 

 Στην προσφορά μου δεν δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία. 

 Δεν μου έχουν υποβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών 
Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας, σε σχέση με την υλοποίηση δημοσίων 
συμβάσεων. 

 Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και ασκώ το ειδικό επάγγελμα (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Συναφείς 
Δραστηριότητες) 

http://www.etaxsa.gr/
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 Δεν είμαι εν ενεργεία Δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ κατά την έννοια 
του άρθρου 2 του Ν. 3528/2007, ούτε στρατιωτικός. 

 Δεν είμαι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ ή/και  δεν είμαι σύζυγος ή, 
συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ 
πλαγίου δε ως και β’ βαθμού με κάποιο εξ αυτών ή/ και δεν αποτελώ παρένθετο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτών.  

 Δεν τελώ σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε πτωχευτικό 
συμβιβασμό. 

 Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρικά) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις μου. 

 Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 
αδικήματα του άρθρου 43 του ΠΔ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/16.03.2007), ήτοι: 

o για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου  

o Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συμβουλίου της 26ης/05/1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

o Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

o Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από 
το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης/06/1991, για 
την πρόληψη χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες 

- Οι προσφορές θα κατατίθενται στα γραφεία ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, Λάδης 1, 2ος όροφος, Χίος 
82100 μέχρι την 30 Μαρτίου 2016, ώρα 14:00 

- Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτονται. 

- Το κριτήριο για την κατακύρωση των εργασιών είναι η χαμηλότερη τιμή. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
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