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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΠΑΑ) 2007-2013  
 
 

 
ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ) :  

«ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.)  

– Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

 
 

 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ        ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
‘‘η Ευρώπη επενδύει                                                                  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
στις αγροτικές περιοχές’’                                                           ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α» 

προτίθεται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση της 

μελέτης με τίτλο «Μελέτη προώθησης τοπικών προϊόντων και διερεύνηση 

δυνατοτήτων διείσδυσης στην αγορά των Βαλκανίων», προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος 

LEADER «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), σύμφωνα με: 

1. Την ΚΥΑ με αριθ. 401/10.03.2010 (ΦΕΚ 355/Β΄/30.03.2010) "Πλαίσιο 

εφαρμογής του Άξονα 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)". 

2. Την ΥΑ με αριθμ. 1577/22.07.2010 ‘Λεπτομέρειες εφαρμογής, σύστημα 

εποπτείας και ελέγχων του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)». 

3. Το άρθρο 265 (ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α – σύσταση λειτουργία) παράγραφος 7 

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων». 

4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10).   

5. Το Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘’περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών’’ όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

6. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

7. Τη με αριθμό 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών  

«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 

υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/Β/11.08.2010) 
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8. Την ΥΠΕΣ/58289/2010 με την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά με την 

αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του ν.2362/1995 

για τη σύναψη των συμβάσεων των ΟΤΑ Α' Βαθμού. 

9. Τον Κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της 

εταιρίας  

10. Το υπ, αριθ. 43 πρακτικό (θέμα 2ο) της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 

(Ε.Δ.Π.) LEADER της ΟΤΔ με θέμα : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση εκπόνησης 

μελέτης με τίτλο «Μελέτη προώθησης τοπικών προϊόντων και διερεύνηση δυνατοτήτων 

διείσδυσης στην αγορά των Βαλκανίων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.000,00 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α., 

και ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση γραπτών 

προσφορών, στο πρωτόκολλο της εταιρίας, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την εταιρία, μεταξύ των 

προσφορών, που θα πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις και απαιτήσεις της 

πρόσκλησης, για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης των μελετών 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Τo φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη προώθησης τοπικών προϊόντων και διερεύνηση δυνατοτήτων διείσδυσης στην 

αγορά των Βαλκανίων» .  

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του υπό ανάθεση έργου αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στις 10.000,00 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ.  

Η σχετική δαπάνη έχει ενταχθεί στο Υπομέτρο 431β του Τοπικού Προγράμματος 

LEADER «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες των οποίων η ομάδα 

έργου να διαθέτει: 

 Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας 

με το υπό ανάθεση έργο και συγκεκριμένα:  

 Να έχει περαιώσει τουλάχιστον μία σύμβαση υπηρεσίας σε έργα αντίστοιχου 

αντικειμένου μ΄ αυτό των ανωτέρω μελετών. 
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 Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει πίνακα συναφών έργων. 

Ο Πίνακας συναφών έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

      

      

      

 

 Το άθροισμα του κύκλου εργασιών του υποψηφίου αναδόχου για τις 3 τελευταίες 

χρήσεις, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του προϋπολογισμού του 

προκηρυσσόμενου έργου χωρίς ΦΠΑ, ήτοι μεγαλύτερο από 20.000,00 ευρώ. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο πρωτόκολλο της εταιρίας, Λαρίσης 191 στο 

Βόλο, μέχρι την Δευτέρα 07/09/2015 και ώρα 14:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 

Κοντογεωργίου Κατερίνα, τηλ. 2421078391-5. 

Η προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από: 

 Σύντομο βιογραφικό της ομάδας έργου. 

 Οικονομική προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’.  

 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  που συνοδεύει την παρούσα. 

 Βεβαιώσεις που να τεκμηριώνουν τις απαιτούμενες ελάχιστες προϋποθέσεις. 

 Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 209, παράγραφος 3 του Ν.3463/2006. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας. 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’ και Δ΄ που 

τη συνοδεύουν. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Π. L 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 

A.1 Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ), με τις υπ΄ αριθ. 5807/29-06-2009 & 
5954/02-07-2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε 
η εφαρμογή Τοπικού Προγράμματος LEADER με τίτλο: «Πήλιο, πεδινές περιοχές Ν. 
Μαγνησίας», με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Ανώνυμη Εταιρία με 
την επωνυμία: «Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α», 
(εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.). 

Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη στις 17/12/2010 σύμβαση 
μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διοικητικός Τομέας 
Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. 

A.2 Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. είναι οι ακόλουθοι: 

- Στόχος 1. Αειφόρος διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

- Στόχος 2. Αξιοποίηση των τοπικών πρώτων υλών με την χρήση καινοτομίας και τη 
δημιουργία νέων ποιοτικών προϊόντων 

- Στόχος 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των υπηρεσιών 

- Στόχος 4. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 

- Στόχος 5. Ανάπτυξη συνεργασιών για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

Όλοι οι παραπάνω στόχοι διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο μιας αναπτυξιακής στρατηγικής 
για την περιοχή παρέμβασης που διατυπώνεται ως στρατηγική ανάδειξης των ιδιαίτερων 
στοιχείων της περιοχής στο φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τον 
παραγωγικό τομέα μέσα από καινοτόμες δράσεις με στόχο την αειφορία και την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. 

A.3 Το τοπικό πρόγραμμα της Ο.Τ.Δ. περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα και υπομέτρα: 

ΜΕΤΡΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 

41. Στρατηγικές τοπικής 
ανάπτυξης: 
411. Ανταγωνιστικότητα 
413.Ποιότητα ζωής/ 

Διαφοροποίηση 

 

L123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και 
δασοκομικών προϊόντων 

L311 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές 
δραστηριότητες 

L312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 
πολύ μικρών επιχειρήσεων 

L313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 

L321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον 
αγροτικό πληθυσμό 

L322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών 
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L323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής 
κληρονομιάς 

421: Διατοπική και διακρατική 
συνεργασία 

421α Διατοπική συνεργασία 

421β Διακρατική συνεργασία 

431: Δαπάνες λειτουργίας, 
απόκτηση δεξιοτήτων, 
εμψύχωση 

431α Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ 

431β Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση 

 

A.4 Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελούν τα ακόλουθα Τοπικά 
Διαμερίσματα: 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ Ο.Τ.Α ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕIOI Ο.Τ.Α. 

Δήμος / 

Κοινότητα 
Δημοτικό / 

Τοπικό 
Διαμέρισμα 

Δήμος 
 

Δημοτική / 
Τοπική 

Κοινότητα 
Δ. Αγριάς Δράκειας Δ. Βόλου Δράκειας 

Δ. Αισωνίας Διμηνίου Δ. Βόλου Διμηνίου 

Σέσκλου Δ. Βόλου Σέσκλου 

Δ. Αρτέμιδας Αγ. Βλασίου Δ. Βόλου Αγ. Βλασίου 

Αγ. Λαυρεντίου Δ. Βόλου Αγ. Λαυρεντίου 

Αν. Λεχωνίων Δ. Βόλου Αν. Λεχωνίων 

Κ. Λεχωνίων Δ. Βόλου Κ. Λεχωνίων 

Δ. Ζαγοράς 

 

Ζαγοράς Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Ζαγοράς 

Μακρυρράχης Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Μακρυρράχης 

Πουρίου Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Πουρίου 

Δ. Ιωλκού Αγ. Ονουφρίου Δ. Βόλου Αγ. Ονουφρίου 

Δ. Κάρλας Καναλίων Δ. Ρήγα Φεραίου Καναλίων 

Κερασιάς Δ. Ρήγα Φεραίου Κερασιάς 

Ριζόμυλου Δ. Ρήγα Φεραίου Ριζόμυλου 

Στεφανοβικείου Δ. Ρήγα Φεραίου Στεφανοβικείου 

Δ. Μηλεών Αγ. Γεωργίου 

Νηλείας 

Δ. Νοτίου Πηλίου Αγ. Γεωργίου 

Νηλείας 

Βυζίτσας Δ. Νοτίου Πηλίου Βυζίτσας 

Καλών Νερών Δ. Νοτίου Πηλίου Καλών Νερών 
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Μηλεών Δ. Νοτίου Πηλίου Μηλεών 

Πινακατών Δ. Νοτίου Πηλίου Πινακατών 

Δ. Μουρεσίου 

 

Αγ.Δημητρίου 

Πηλίου 

Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Αγ.Δημητρίου 

Πηλίου 

Ανηλίου Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Ανηλίου 

Κισσού Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Κισσού 

Μουρεσίου Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Μουρεσίου 

Ξουρυχτίου Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Ξουρυχτίου 

Τσαγκαράδας Δ. Ζαγοράς – 

Μουρεσίου 

Τσαγκαράδας 

Δ. Νέας 

Αγχιάλου 

Αϊδινίου Δ. Βόλου Αϊδινίου 

Μικροθηβών Δ. Βόλου Μικροθηβών 

Δ. Νέας Ιωνίας Γλαφυρών Δ. Βόλου Γλαφυρών 

Δ. Πορταριάς 
 

Άλλης Μεριάς Δ. Βόλου Άλλης Μεριάς 

Κατωχωρίου Δ. Βόλου Κατωχωρίου 

Πορταριάς Δ. Βόλου Πορταριάς 

Σταγιατών Δ. Βόλου Σταγιατών 

Δ. Φερών Αγ. Γεωργίου Φερών Δ. Ρήγα Φεραίου Αγ. Γεωργίου Φερών 

Αερινό Δ. Ρήγα Φεραίου Αερινό 

Μικρού 

Περιβολακίου 

Δ. Ρήγα Φεραίου Μικρού 

Περιβολακίου 

Περίβλεπτου Δ. Ρήγα Φεραίου Περίβλεπτου 

Κ. Κεραμιδίου Κεραμιδίου Δ. Ρήγα Φεραίου Κεραμιδίου 

Κ. 

Μακρινίτσας 

Μακρινίτσας Δ. Βόλου Μακρινίτσας 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Το αντικείμενο της ανάθεσης αφορά στην τεχνική υποστήριξη της Εταιρία Ανάπτυξης 
Πηλίου Α.Ε. (E.A.Π A.E) – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ από Εξωτερικό Σύμβουλο (Ε.Σ.) για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη προώθησης τοπικών προϊόντων και διερεύνηση 
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δυνατοτήτων διείσδυσης στην αγορά των Βαλκανίων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον ΦΠΑ 23% στο πλαίσιο του Τοπικού 
Προγράμματος LEADER με τίτλο: «Πήλιο πεδινές περιοχές Ν. Μαγνησίας» του Άξονα 4 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (ΠΑΑ). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο υποψήφιος/οι Ανάδοχος/οι καλείται να εκπονήσει την ακόλουθη μελέτη: 

1) Μελέτη προώθησης τοπικών προϊόντων και διερεύνηση δυνατοτήτων διείσδυσης 
στην αγορά των Βαλκανίων 
Γενικά 

Η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα, πέρα των κοινωνικών επιπτώσεων που 
προκάλεσε, δημιούργησε νέες συνθήκες και όρους άσκησης οποιασδήποτε 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο απολογισμός της επιχειρηματικής κατάστασης κατά 
τη τελευταία πενταετία, μόνο θετικός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς περιλαμβάνει 
δραματική συρρίκνωση του αριθμού επιχειρήσεων, συσσώρευση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, απόλυση εργαζομένων και γενικότερα μία σειρά αρνητικών επιπτώσεων για το 
επιχειρείν και την εκάστοτε τοπική κοινωνία.  

Βέβαια, η ύπαρξη της ύφεσης έφερε στο φως και κάποια σημαντικά προβλήματα 
ανταγωνιστικότητας που παρουσίαζαν οι επιχειρήσεις καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικής τους θέσης με τη δραστηριοποίηση τους σε νέες αγορές αλλά και 
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε όρους καινοτομίας και εξωστρέφειας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των παραγόμενων προϊόντων στη 
περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Leader Νομού Μαγνησίας, καθώς και η 
διερεύνηση της προώθησης τους και των δυνατοτήτων εισόδου τους στην αγορά των 
Βαλκανίων. Ειδικότερα, διερευνάται και αποτυπώνεται το γενικότερο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, στις αγορές – στόχους, οι δυνατότητες επένδυσης, οι εκθέσεις στις οποίες θα 
μπορούσαν να συμμετέχουν για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους 
καθώς και η καταγραφή της προσφοράς και ζήτησης νέων συνεργασιών.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τα αντικείμενα που καλείται να μελετήσει ο 
Ανάδοχος διαμορφώνονται ως εξής, εν συντομία: 

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή  

Κεφάλαιο 2: Παραγωγική φυσιογνωμία περιοχών παρέμβασης LEADER Νομού 
Μαγνησίας 

- Καταγραφή επιχειρήσεων (αριθμός, νομική μορφή, αριθμός ανά κλάδο κ.λπ.)  

- Εξέλιξη Εγγραφών – Διαγραφών τελευταίας πενταετίας 

- Εξέλιξη ανά νομική μορφή. 

Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση παραγόμενων τοπικών προϊόντων 

- Αναλυτική περιγραφή των σημαντικότερων προϊόντων 

Κεφάλαιο 4: Παρουσίαση πιθανών αγορών και βασικών εισαγόμενων προϊόντων 

- Βουλγαρία 

- Ρουμανία 
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- Π.Γ.Δ.Μ. 

- Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

- Μαυροβούνιο 

- Σερβία 

- Κροατία 

Κεφάλαιο 5: Επιλογή αγορών στόχων 

- Καθορισμός των αγορών – στόχων 

Κεφάλαιο 6: Παρουσίαση επιχειρηματικού περιβάλλοντος αγορών-στόχων 

- Οικονομικό περιβάλλον 

- Θεσμικό Πλαίσιο – Επενδύσεις 

- Εκθέσεις 

- Προσφορά – Ζήτηση συνεργασιών  

Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα 

- Ανάλυση συμπερασμάτων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και περιλαμβάνει 
τα παρακάτω αναφερόμενα στάδια (κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 1ο  και 2ο στάδιο, 
κριτήρια σύναψης σύμβασης, 3ο και 4ο στάδιο). 

Α. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

1ο στάδιο: Διαδικασία Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στο κυρίως μέρος της παρούσας. 

2ο στάδιο: Αξιολόγηση Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συμμετοχής (κριτήρια on –off, σχετικό 
άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007) 

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων – διαγωνιζομένων είναι, 
πέραν της ύπαρξης των προαναφερόμενων δικαιολογητικών του 1ου σταδίου, και η 
εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων: 

 Εμπειρίας - Τεχνογνωσίας  
 Αποτελεσματικότητας 
 Στελέχωσης 

Αξιολόγηση – βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται μόνο για τους υποψηφίους, 
που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τα πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής, 
εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται 
ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις. 

Β. Κριτήρια Σύναψης Σύμβασης (άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007) 

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς 
έχουν ως εξής: 

3ο  στάδιο: Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του σχετικού 
Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια. 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστής 
Βαρύτητας 

A. Πρόταση Προσέγγισης του Έργου 70% 
1 Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 20% 

2 Διάρθρωση Εργασιών (Φάσεων/ Παραδοτέων) 40% 

3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 10% 

B. Οργάνωση – Συντονισμός Εργασιών Ομάδας Έργου 30% 
1 Οργάνωση και Σχήμα Διοίκησης Ομάδας Έργου 30% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις 
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή 
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αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η 
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 
μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 
όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω 
κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. 

4ο στάδιο: Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς  – Τελικό Αποτέλεσμα 

Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, σημειώνεται η συνολική 
προσφερόμενη αμοιβή του υποψηφίου αναδόχου. 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά του Α που 
προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: 

Aj = 0.85 x Tj/ Tmax +0.15 x Kmin/ Kj 

όπου: 

Tmax    :    η μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών 
Tj      :    το σταθμισμένο άθροισμα της τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς 
Kmin    :       η ελάχιστη προσφερόμενη τιμή άνευ Φ.Π.Α. 
Kj      :    η τιμή της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου άνευ Φ.Π.Α. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή 
μη σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σε ευρώ (€) άνευ ΦΠΑ 

Αριθμητικά  

Ολογράφως  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
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) 

 
ΠΡΟΣ(1):  

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. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Α) Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
Β) Όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή. 
Γ) Δεν βρίσκομαι υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία. 
Δ) Δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής  διαχείρισης, 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία. 
Ε) Δεν έχω καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή μου, βάσει απόφασης η 
οποία έχει ισχύ δεδικασμένου 
ΣΤ) Δεν έχω διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε 
μέσο από τις αναθέτουσες αρχές 
 
 

Ημερομηνία:        20 
 

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.  


