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Πληροφορίες:  Καζάκης Ευάγγελος, Βραχιόλογλου 
Θάλεια 

Τηλ.: 2554020090/91  
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Προβατώνας,  16 /12/2022 

Αρ. Πρωτ. 1403 

ΠΡΟΣ: 

1. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

∆ηµ. Φλωριά 8, 

621 00 Σέρρες, 

info@kpcomega.gr  τηλ 2310933373-697150600 

2. Ι. Αναστασιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε 

Ειδήµων Σύµβουλοι Ανάπτυξης 

Ερατούς 2 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55535 

 info@idimon.gr τηλ 2310814068 

3. ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αρίωνως 17 Μυτιλήνη 

info@eupolis.com.gr  τηλ22511-00340 

 

 

Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας  ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο 
‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της 
παρέµβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη µε 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
2023-2027’’» 

 

Σας γνωρίζουµε ότι η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ πρόκειται να 
αναθέσει µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών συµβούλου στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο ‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέµβασης «Στήριξη για Τοπική 
Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του 
Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027’’», 

συνολικού προϋπολογισµού  14.516,13€, πλέον Φ.Π.Α. 24%(3.483,87€), δηλαδή 18.000,00€ ,  CPV 
79415200-8. 
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Φορέας χρηµατοδότησης για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης είναι Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, βάση των αναφεροµένων στο  άρθρο 5 της µε αρ. πρωτ. 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ 
5361/Β/2022) Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της Παρέµβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού σχεδίου της 
Κ.Α.Π. 2023 – 2027, δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 2020/2220. 

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης µε κριτήριο την 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά (βάσει τιµής) σύµφωνα µε το άρθρο 118 του 
Ν.4412/2016. 

Η υπηρεσία αποτελεί «δηµόσια σύµβαση γενικής υπηρεσίας» σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και θα γίνει µε τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το αρ. 118 
του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α7147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Για τον σκοπό αυτό, καλεί τους ακόλουθους οικονοµικούς φορείς  :  

1. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. , ∆ηµ. Φλωριά 8, 621 00 Σέρρες, info@kpcomega.gr  τηλ 
2310933373-697150600 

2. Ι. Αναστασιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε, Ειδήµων Σύµβουλοι Ανάπτυξης, Ερατούς 2 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 
55535, info@idimon.gr τηλ 2310814068 

3. ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, Αρίωνως 17 
Μυτιλήνη ,info@eupolis.com.gr τηλ 22511-00340 

να υποβάλλουν σχετική έγγραφη προσφορά. 

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.Την µε αρ. πρωτ. 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) Πρόσκληση Υποβολής προτάσεων για την 
Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της 
Παρέµβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού σχεδίου της Κ.Α.Π. 2023 – 2027, δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 
2020/2220. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   
 

3. Το υπ. αριθµ. 1349/06.12.2022 αίτηµα του Γενικού ∆ιευθυντή προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

4. Την υπ. αριθµ.423/12.12.2022 απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε 
σχετικά µε την Έγκριση της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 
«Υποστήριξη της Ο.Τ.∆. ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε στην προετοιµασία της Τοπικής 
Στρατηγικής στο πλαίσιο της Παρέµβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού σχεδίου της Κ.Α.Π. 2023 – 2027» 

 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 
 
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί µια ολοένα και σηµαντικότερη συνιστώσα της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ). Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης, 
αντιµετωπίζοντας τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το LEADER (Liaisons Entre 
Actions de Développement de l' Economie Rurale – ∆εσµοί µεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της 
οικονοµίας του αγροτικού χώρου) αποτελεί µια καινοτόµο προσέγγιση στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής 
ανάπτυξης της Ε.Ε. Όπως υποδηλώνει το όνοµά της, πρόκειται για µια µέθοδο δραστηριοποίησης και 
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υλοποίησης της αγροτικής ανάπτυξης σε τοπικές αγροτικές κοινότητες και όχι για µια παγιοποιηµένη σειρά 
µέτρων προς εφαρµογή. Η πείρα έχει δείξει ότι το Leader µπορεί να επιφέρει πραγµατική διαφορά στην 
καθηµερινή ζωή των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 
εξεύρεση καινοτόµων απαντήσεων σε παλαιά και νέα προβλήµατα του αγροτικού χώρου και να καταστεί 
ένα σηµαντικό εργαλείο για την οικοδόµηση τοπικών ικανοτήτων και τον πειραµατισµό νέων τρόπων 
αντιµετώπισης των αναγκών των αγροτικών κοινοτήτων. Οι βασικές αρχές στην εφαρµογή των 
προγραµµάτων LEADER είναι:  
• η ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασµένες στην περιοχή,  

• η εκ των κάτω προς τα επάνω χάραξη των στρατηγικών,  

• οι Οµάδες Τοπικής ∆ράσεις (ΟΤ∆) οι οποίες αποτελούν σύµπραξη του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα,  

• οι ολοκληρωµένες και πολυτοµεακές δράσεις,  

• η δικτύωση,  

• η συνεργασία,  

• η καινοτοµία.  

Η πρώτη εφαρµογή των προγραµµάτων LEADER στη χώρα µας, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έγινε 
το 1991 ως Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER, η οποία αποτέλεσε την αρχή µίας νέας προσέγγισης στην 
πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωµένη και πολυτοµεακή 
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν οι 
ίδιες τον τρόπο και τη "διαδροµή" ανάπτυξή τους. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της πρώτης πειραµατικής 
εφαρµογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε αντιστρόφως ανάλογα µε τον προϋπολογισµό 
της, στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού, οδήγησαν σε ένα πιο συστηµατικό και ολοκληρωµένο 
σχεδιασµό της, το LEADER II. Κατά την 2η Προγραµµατική Περίοδο η πρωτοβουλία στόχευε στην 
περαιτέρω ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού για τον σχεδιασµό εκ των κάτω προς τα επάνω 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Η συνέχιση της Πρωτοβουλίας κατά την 3η Προγραµµατική Περίοδο, 9 
µέσω της ΚΠ LEADER+, η οποία κινήθηκε στη λογική και τη φιλοσοφία των προηγούµενων εφαρµογών, 
προσπάθησε να εισάγει αλλά και να ενδυναµώσει τους δεσµούς συνεργασίας κυρίως µεταξύ των τοπικών 
φορέων και κοινωνικών οµάδων προς αποτέλεσµα εφαρµογής µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής. Μετά την 
εµπειρία τριών περιόδων προγραµµατισµού, η πρωτοβουλία LEADER είχε φτάσει σε επίπεδο ωριµότητας 
ώστε να εφαρµοστεί στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 εξυπηρετώντας 
βασικούς στόχους αυτού. Παράλληλα, για πρώτη φορά η πρωτοβουλία εφαρµόστηκε µε επιτυχία και στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013. Κατά την προγραµµατική περίοδο 2014-
2020, η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης 
στο σχεδιασµό πολυτοµεακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα της 
πολυταµειακής προσέγγισης (CLLD) καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών εφαρµογής.  

Κατά την προγραµµατική περίοδο 2023-2027 το LEADER θα αποτελέσει για µια ακόµα φορά ένα βασικό 
εργαλείο ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ως ξεχωριστή παρέµβαση του Στρατηγικού Σχεδίου της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τουλάχιστον στο 5% των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η φιλοσοφία σχεδιασµού και εφαρµογής του διατηρούνται ανέπαφες µε 
στόχο την επίτευξη συµπληρωµατικότητας των τοπικών στρατηγικών µε τις δράσεις των λοιπών 
ευρωπαϊκών ταµείων και τις σχετικές εθνικές και περιφερειακές πολιτικές ανάπτυξης. ∆εδοµένης όµως της 
διαφοροποίησης των αναγκών των αγροτικών περιοχών αλλά και των απρόβλεπτων γεγονότων και 
φαινοµένων, όπως η πανδηµία COV-19, οι πυρκαγιές και οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, που έχουν 
δηµιουργήσεις αρνητικές περιπτώσεις στις περιοχές αυτές, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη 
συνεργατικών δράσεων και πρωτοβουλιών µε κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Βασικά στοιχεία 
των τοπικών στρατηγικών σε αυτή την προγραµµατική περίοδο είναι και υλοποίηση δράσεων σύµφωνα µε 
τους στόχους της Πράσινης Συµφωνίας (Green Deal) και της Πράσινης Βίβλου για την αγροτική ανάπτυξη, 
η καινοτοµία για την αντιµετώπιση των κοινωνικο-οικονοµικών προβληµάτων, η προώθηση της κυκλικής 
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οικονοµίας και της βιοικονοµίας, η αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ανάπτυξη των πολιτικών των «Έξυπνων 
Χωριών» (Smart Villages) για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση χρόνιων προβληµάτων µικρών υπο-
περιοχών των περιοχών LEADER.  

Η κύρια προστιθέµενη αξία των παρεµβάσεων LEADER είναι η βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου σε µια 
τοπική περιοχή, η βελτίωση της διακυβέρνησης και η βελτίωση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεων 
της πολιτικής σε σύγκριση µε άλλα αναπτυξιακά προγράµµατα τα οποία δεν υλοποιούνται µέσω της «εκ 
των κάτω προς τα επάνω» πολιτικής.  

Η πολιτική LEADER αποδεδειγµένα επιτυγχάνει τη βελτίωση του κοινωνικού κεφαλαίου µέσω:  

• της δηµιουργίας, της ενίσχυσης και της επέκτασης τοπικών δικτύων εντός και εκτός της ΟΤ∆,  

• της ουσιαστικής συµµετοχής των τοπικών δρώντων στην υλοποίηση του τοπικού προγράµµατος,  

• της δηµιουργίας τυπικών και άτυπων σχέσεων µεταξύ των µελών,  

•της ανάπτυξης κοινών δράσεων,  

• της ανάπτυξης σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ της ΟΤ∆ και του τοπικού πληθυσµού και  

• της ενίσχυσης των κοινών αξιών και της τοπικής ταυτότητας.  

Παράλληλα, συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό στη βελτίωση στοιχείων της διακυβέρνησης µέσω:  

• του συµµετοχικού και διαφανούς τρόπου λήψης αποφάσεων,  

• την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤ∆,  

• των προσφερόµενων υπηρεσιών ενηµέρωσης και συµβουλών από την ΟΤ∆ στον τοπικό πληθυσµό και 
στους δυνητικούς δικαιούχους,  

• της διαχείρισης, παρακολούθησης και επικοινώνησης υλοποίησης του τοπικού προγράµµατος και  

• την συµβολή της ΟΤ∆ στην προώθηση της καινοτοµίας και της συνεργασίας αλλά και τη διαχείριση 
συγκρούσεων.  

Τέλος, η πολιτική LEADER παρέχει βελτιωµένα αποτελέσµατα και επιπτώσεις πολιτικής µέσω της 
καλύτερης ποιότητας των έργων που υλοποιούνται. Τα έργα LEADER κατά βάσει λειτουργούν 
συµπληρωµατικά µεταξύ τους στην τοπική ανάπτυξη, χαρακτηρίζονται σε αρκετές περιπτώσεις ως 
καινοτόµα, ικανοποιούν τις τοπικές ανάγκες, σε κάποιες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως συλλογικά έργα, 
έχουν καλύτερη βιωσιµότητα, ενισχύουν την απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και συµβάλουν µε θετικό 
τρόπο σε πολύπλοκες στρατηγικές όπως η στρατηγικές για την κλιµατική αλλαγή, την βιοποικιλότητα, τον 
ψηφιακός µετασχηµατισµός και το Farm to Fork.  

 

3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συµβούλου προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία 
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίµων µε τίτλο ‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο 
πλαίσιο της παρέµβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη 
µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-
2027’’.  
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Αναλυτικά το αντικείµενο της παρούσας (ήτοι οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου και τα κριτήρια επιλογής) 
περιγράφονται στο παράρτηµα Ι της παρούσας πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Φορέας χρηµατοδότησης για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης είναι Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, βάση των αναφεροµένων στο  άρθρο 5 της µε αρ. πρωτ. 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ 
5361/Β/2022) Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης µε 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της Παρέµβασης Π3-77-4.1 του Στρατηγικού σχεδίου της 
Κ.Α.Π. 2023 – 2027, δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 2020/2220. 

CPV 79415200-8 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 14.516,13€, πλέον Φ.Π.Α. 24%(3.483,87€), δηλαδή 
18.000,00€ 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιµής. 

4.2 Τρόπος, χρόνος και τόπος παράδοσης: Η παράδοση µπορεί να γίνεται τµηµατικά ή συνολικά, πάντα 
έπειτα από συνεννόηση µε την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται 
µε τη λήξη της χρονικής προθεσµίας της σύµβασης, η οποία σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, έχει καθοριστεί 
ως εξής: 

 Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η 22/02/2023. Τυχόν παράταση που 
θα δοθεί θα συµπαρασύρει και την καταληκτική ηµεροµηνία.  

Για την υποβολή του Φακέλου Β ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η 12/04/2023. Τυχόν παράταση που 
θα δοθεί θα συµπαρασύρει και την καταληκτική ηµεροµηνία.  

Η παράδοση θα γίνεi στα γραφεία της εταιρείας  στον Προβατώνα τουλάχιστον µία εβδοµάδα νωρίτερα 
από τις ανωτέρω καταληκτικές ηµεροµηνίες και η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή 
παραλαβής όπως έχει οριστεί, η οποία συντάσσει και το σχετικό πρωτόκολλο. 

4.3 Τρόπος πληρωµής: Η πληρωµή του αναδόχου συνδέεται µε την παραλαβή από την Επιτροπή 
Παραλαβής και Παρακολούθησης (εφεξής ΕΠΠ) των παραδοτέων  θα πραγµατοποιηθεί ως ακολούθως:  

• Το 100% της συµβατικής αξίας µε την οριστική παραλαβή   από την Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής 

Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. Στο 
συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

 





            

 

                                      

 

«Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης» 

 

 

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών  

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/12/2022 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 
µ.µ. Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28/12/2022 και ώρα 14:00 στην έδρα της 
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην  έδρα της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε στον Προβατώνα Έβρου 
Τ.Κ. 68003. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν παραληφθεί 
από την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε που διεξάγει τον διαγωνισµό το αργότερο µέχρι τη λήξη της 
υποβολής των προσφορών. Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. 
∆εν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η 
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς η επωνυµία και η διεύθυνσή του, καθώς και τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας  ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος 
Α.Ε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο 
‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της 
παρέµβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη µε 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
2023-2027» 

Και ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών   28/12/2022 

 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

5.2 Περιεχόµενο προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς 
συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος, δηλαδή 
επωνυµία, απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, e-mail). 

Τα περιεχόµενα κάθε φακέλου θα υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο. 

Ο φάκελος προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

Α) ∆ήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία από την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε των 
προσωπικών δεδοµένων του (επισυνάπτεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). 

Β) Υπεύθυνη δήλωση ότι: 

1. δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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2. δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισµού, 
σύµφωνα τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει), 

3. τα παραδοτέα θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην συνηµµένη Έκθεση Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. 

Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, η προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ µέρους του 
νοµίµου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισµού 
οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούµενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, 
ή β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει  ανατεθεί  το  
σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά 
περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

Γ) Βεβαίωση εγγραφής οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, για την άσκηση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας (παρ. 3 του άρθρου 80 Ν.4412/2016). 

∆) Ασφαλιστική Ενηµερότητα (παρ. 2β του άρθρου 80 Ν.4412/2016), εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή της. 

Ε) Φορολογική ενηµερότητα (παρ. 2β του άρθρου 80 Ν.4412/2016), εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες 
πριν από την υποβολή της. 

ΣΤ) Οικονοµική Προσφορά, σύµφωνα µε το συνηµµένο έντυπο-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Ζ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι Νοµικό Πρόσωπο 

Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του Νοµικού Προσώπου: 

Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, υποχρεούται κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις µεταβολές στο ΓΕΜΗ και να προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις, τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώµα, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκοµίζεται επιπλέον απόφαση-
πρακτικό του αρµοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου µε την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά 
την ηµεροµηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
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Η προσφορά θα αναγραφεί στο επισυναπτόµενο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και θα αφορά 
στο σύνολο των παραδοτέων, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής και εφόσον η προσφορά του θα είναι σύµφωνη µε το Παράρτηµα Ι 
Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας, θα γίνει µε απόφαση του ∆.Σ. της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε σύµφωνα 
µε το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης.  

 

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η ανάθεση του έργου κατακυρώνεται στον συµµετέχοντα που έχει υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Αξιολόγησης, παρουσία των 
υποψηφίων ή τυχόν νόµιµων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυµούν. Προσφορές που περιέρχονται 
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης σηµειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ηµεροµηνία και ώρα 
που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα 
αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

Η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης επικυρώνονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
συµµετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 
ν.4412/2016. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα 
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

Η  ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού 
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  

Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Για την υπογραφή του συµφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει: 

• Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης προσκοµίζει τα κατά 
περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης.  

• Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους 
ή χώρας. 

 

• Ασφαλιστικές ενηµερότητες σε ισχύ από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλει 
να καταβάλλει εισφορές ο οικονοµικός φορέας. 

• Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου των Νόµιµων Εκπροσώπων 
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O ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ: 

1. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

∆ηµ. Φλωριά 8, 

621 00 Σέρρες, 

info@kpcomega.gr  τηλ 2310933373-697150600 

2. Ι. Αναστασιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε 

Ειδήµων Σύµβουλοι Ανάπτυξης 

Ερατούς 2 Πυλαία Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 55535 

 info@idimon.gr  τηλ 2310814068 

3. ΕΥΠΟΛΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ο.Ε 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Αρίωνως 17 Μυτιλήνη 

info@eupolis.com.gr  τηλ 22511-00340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





            

 

                                      

 

«Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
Αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

Προοίµιο  

Με την υπ’ αρίθµ. 2545 ΦΕΚ : 5361/Β/2022/10-10-2022 Πρόσκληση του το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τροφίµων καλεί υποψήφια εταιρικά σχήµατα να υποβάλλουν προτάσεις για την ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027.  

Σκοπός της εν’ λόγω πρόσκλησης είναι η επιλογή τοπικών προγραµµάτων LEADER, και ειδικότερα η 
επιλογή των Οµάδων Τοπικής ∆ράσης, των περιοχών εφαρµογής τοπικών προγραµµάτων LEADER και 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την προγραµµατική 
περίοδο 2023-2027.  

Η «Αναπτυξιακή ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης των Τοπικών 
Προγραµµάτων LEADER από το 1992 έως σήµερα προτίθεται να συµµετάσχει ως εν δυνάµει Οµάδα 
Τοπικής ∆ράσης των περιοχών εφαρµογής τοπικών προγραµµάτων LEADER και των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την προγραµµατική περίοδο 2023-2027.  

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς, στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης, υποχρεούνται να υποβάλουν 
Φάκελο Α και Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή. 

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόµενοι φορείς καλούνται να υποβάλουν τον Φάκελο Α: Περιγραφή Φορέα, 
Περιοχής, SWOT Ανάλυση & Ιεράρχηση Αναγκών σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα I της υπ’ αρ. 
2545/10-10-2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) πρόσκλησης. 

Ο Φάκελος Α αφορά στα 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 

Σύντοµη παρουσίαση περιοχής εφαρµογής / τεκµηρίωση της επιλογής της περιοχής 
εφαρµογής. 

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

Η SWOT ανάλυση θα πρέπει να παρουσιαστεί σε µορφή πίνακα. Ειδικότερα απαιτείται η 
παρουσίαση της SWOT ανάλυσης ανά θεµατικό στόχο. Η ανάλυση και παρουσίαση των 
στοιχείων θα υποβληθεί µε µορφή παραρτήµατος. 

4. Ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών 
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Η ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών θα γίνει βάσει σχετικής µεθοδολογίας. 

5. Ανάλυση αποτελεσµάτων ενεργειών διαβούλευσης 

Οι ενέργειες διαβούλευσης θα αφορούν στην επιλογή του εταιρικού σχήµατος, της περιοχής 
παρέµβασης και της διαµόρφωσης της τοπικής στρατηγικής. Για την SWOT ανάλυση, τον 
καθορισµό και την ιεράρχηση αναγκών απαιτείται η χρήση έγκυρης επιστηµονικής µεθόδου. Στο 
Παράρτηµα VI παρατίθεται σχετική µεθοδολογία που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι 
υποψήφιοι φορείς. Σε περίπτωση όπου κάποιος φορέας επιλέξει διαφορετική µέθοδο από αυτήν 
του παραρτήµατος απαιτείται η παρουσίαση αυτής σε παράρτηµα της πρότασης που θα 
υποβάλει. 

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύµφωνα και µε τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας που αποτυπώνονται στο Παράρτηµα III. Οι ΟΤ∆, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας του Φακέλου Α, είναι επιλέξιµες για την υποβολή του Φάκελο Β: Στρατηγική 
Τοπικής Ανάπτυξης και ΥποΠαρεµβάσεις & Χρηµατοδοτικό Πλάνο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
του Παραρτήµατος ΙΙ. 

Ο Φάκελος Β αφορά στα κάτωθι: 

1. Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράµµατος 
2. ∆ιαµόρφωση υπο-παρεµβάσεων τοπικού προγράµµατος 
3. Χρηµατοδοτικό πλάνο. 

Σηµειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ των αναφεροµένων στοιχείων στους 
Φακέλους Α & Β και επίσηµων πηγών λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία των επίσηµων πηγών. 

Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η 22/02/2023.  

Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά του σύµφωνα και µε τα κριτήρια επιλεξιµότητας που 
αποτυπώνονται στο Παράρτηµα III. Οι ΟΤ∆, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας του Φακέλου Α, 
είναι επιλέξιµες για την υποβολή του Φάκελο Β: Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, ΥποΠαρεµβάσεις & 
Χρηµατοδοτικό Πλάνο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας.  

Για την υποβολή του Φακέλου Β ως καταληκτική ηµεροµηνία ορίζεται η 12/04/2023.  

Τα προτεινόµενα τοπικά προγράµµατα θα πρέπει να αφορούν σε συγκεκριµένη περιοχή, να 
χαρακτηρίζονται από πολυτοµεακό χαρακτήρα, να λαµβάνουν υπόψη τους την αλληλεπίδραση µεταξύ 
φορέων και έργων όλων των τοµέων της τοπικής οικονοµίας και να εφαρµόζουν προσέγγιση «εκ των κάτω 
προς τα άνω» µε συµµετοχή των τοπικών φορέων στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασµού αλλά και 
τη συµµετοχή των εταίρων σε επίπεδο εφαρµογής. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναλυτική πρόσκληση και από το διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα http://www.agrotikianaptixi.gr. 

 





            

 

                                      

 

«Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης» 

 

Αντικείµενο του έργου 

Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε Α.Ε.  για την κατάρτιση πρότασης στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο ‘’Επιλογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέµβασης 
«Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027’’. 

Στο πλαίσιο αυτό ο σύµβουλος υποστήριξης θα παράσχει υπηρεσίες βάση των προβλεπόµενων στην 
ανωτέρω αναφερόµενη πρόσκληση  υποστήριξης (προετοιµασία) ως προς τα κάτωθι: 

• ΦΑΚΕΛΟΣ Α «Περιγραφή Φορέα, Περιοχής, SWOT Ανάλυση & Ιεράρχηση Αναγκών» 
o Τεκµηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρµογής 

Περιλαµβάνεται σύντοµη τεκµηρίωση της επιλογής της προτεινόµενης περιοχής 
εφαρµογής του τοπικού προγράµµατος, καθώς και η τεκµηρίωση της συνοχής αυτής 

o Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης 
(SWOT ανάλυση) 

Η ανάλυση SWOT περιλαµβάνει την ανάλυση των δυνάµεων – πλεονεκτηµάτων 
(Strengths), αδυναµιών - µειονεκτηµάτων (Weaknesses), προοπτικών – ευκαιριών 
(Opportunities) και απειλών - κινδύνων (Threats), που αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη 
περιοχή, η οποία θα συνεισφέρει στη λήψη αποφάσεων και στην αποτελεσµατικότερη 
χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής. Η ανωτέρω ανάλυση θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά ανά 
κατηγορία θεµατικής κατεύθυνσης θεµατικού στόχου. Γίνεται µε τη χρήση πινάκων και 
συγκεκριµένης µεθοδολογίας.  

o Αποτύπωση και ιεράρχηση αναγκών 

Περιλαµβάνεται η ανάλυση και ιεράρχηση αναγκών όπως προκύπτουν από τη SWOT 
ανάλυση.  Οι προσδιορισθείσες ανάγκες του κάθε τοπικού προγράµµατος θα τεθούν σε 
διαβούλευση σε κατάλληλες οµάδες εστίασης (focus groups) και µε ειδικά κλειστά 
ερωτηµατολόγια ώστε να εκτιµηθεί το ειδικό βάρος κάθε ανάγκης από αντιπροσωπευτικό 
δείγµα συµµετεχόντων. Ειδικότερα, στα ερωτηµατολόγια θα πρέπει να παρατίθεται το 
σύνολο των αναγκών οι οποίες και θα ιεραρχηθούν βάσει βαθµολόγησης. Οι οµάδες 
εστίασης θα πρέπει να αποτελούνται από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της 
περιοχής εφαρµογής, του πρωτογενή τοµέα, του δευτερογενή τοµέα και του τριτογενή 
τοµέα της οικονοµίας, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων, εκπροσώπους 
περιβαλλοντικών φορέων και οργανώσεων και εκπροσώπους πολιτιστικών φορέων. Στις 
οµάδες αυτές µπορούν να συµµετέχουν οι εκπρόσωποι της Ε∆Π οι οποίοι όµως θα πρέπει 
να αποτελούν υποσύνολο της οµάδας έτσι ώστε να επιτευχθεί µεγαλύτερη 
αντιπροσωπευτικότητα. 

• ΦΑΚΕΛΟΣ Β: «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, Υπο-παρεµβάσεις & Χρηµατοδοτικό Πλάνο» 
 

o Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράµµατος και ειδικότερα των κάτωθι στοιχείων: 
� Καθορισµός στόχων  
� Καθορισµός – περιγραφή προτεινόµενης στρατηγικής  
� Συσχέτιση στόχων µε αποτελέσµατα SWOT και ανάγκες  
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� Αποτύπωση εξυπηρέτησης των 7 θεµατικών στόχων της εφαρµογής ΤΑΠΤΟΚ 
� τεκµηρίωση της συµπληρωµατικότητας της στρατηγικής του τοπικού 

προγράµµατος µε την ευρύτερη στρατηγική που υιοθετείται για την περιοχή από 
φορείς εθνικού ή/και περιφερειακού επιπέδου 

o ∆ιαµόρφωση υπό παρεµβάσεων τοπικού προγράµµατος 

Επισηµαίνεται ότι για το σύνολο των υπο-παρεµβάσεων απαιτείται η σύνδεση τους µε τη 
SWOT ανάλυση και τις ανάγκες του τοπικού προγράµµατος, όπως αυτές θα προκύψουν, 
ώστε να είναι δυνατή η ενεργοποίηση τους. Στις περιπτώσεις όπου δεν προκύπτει σχετική 
ανάγκη ή στις περιπτώσεις όπου η ανάγκη είναι διατυπωµένη πολύ γενικά δεν µπορεί να 
στοιχειοθετηθεί η ενεργοποίηση της σχετικής υπο-παρέµβασης και συνεπώς η υπο-
παρέµβαση θα απορρίπτεται και οι πόροι αυτής θα διανέµονται αναλογικά στις λοιπές υπο-
παρεµβάσεις. 

Για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της τοπικής στρατηγικής, η κάθε ΟΤ∆ 
υποχρεούται να επιλέξει του ειδικούς όρους εφαρµογής της κάθε υπο- παρέµβασης. Οι 
όροι αυτοί θα µπορούν να αφορούν σε εξειδίκευση χωρική ή κατηγορία δικαιούχων ή είδος 
πράξης και θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη SWOT ανάλυση και την τοπική στρατηγική. 

Ο καθορισµός θεµατικού στόχου, οι ειδικοί όροι εφαρµογής και ο καθορισµός των αναγκών 
που καλύπτονται µέσω της υπο-παρέµβασης δεν συµπληρώνονται για τις υπο-
παρεµβάσεις της κατηγορίας 9 «Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤ∆ και εµψύχωση του 
τοπικού πληθυσµού». 

Για κάθε µία υπο-παρέµβαση συµπληρώνεται τεχνικό δελτίο το οποίο περιλαµβάνει:  

� Τίτλο υπο-παρέµβασης 
� Κωδικό υπο-παρέµβασης 
� Θεµατικός στόχος υπο-παρέµβασης 
� Αναλυτική περιγραφή υπο-παρέµβασης 
� Χρηµατοδοτικά στοιχεία υπο-παρέµβασης 
� Περιγραφή δικαιούχων  
� Ειδικοί όροι εφαρµογής υπο-παρέµβασης 
� Ανάγκες οι οποίες καλύπτονται 
� ∆είκτες Εκροών 
� ∆είκτες Αποτελεσµάτων / Στόχου 

o Χρηµατοδοτικό πλάνο 

Στη συγκεκριµένη ενότητα περιλαµβάνονται :  

� Αναλυτικός χρηµατοδοτικός πίνακας τοπικού προγράµµατος ανά υπο-παρέµβαση 
� Πίνακας χρηµατοδοτικής βαρύτητας θεµατικών στόχων  
� Χρηµατοδοτικός πίνακας πράξεων που συµβάλουν στους στόχους για την 

επίτευξη κυκλικής οικονοµίας, αξιοποίησης ΤΠΕ, κοινωνικής ένταξης, προστασίας 
από φυσικές καταστροφές, ενίσχυση γυναικών, καταπολέµηση ψηφιακού 
αναλφαβητισµού, ενίσχυση καινοτοµίας, συλλογικών δράσεων, δικτύωσης και 
συνεργασίας 

� Συγκεντρωτικός χρηµατοδοτικός πίνακας τοπικού προγράµµατος ανά έτος 
(Ετήσια δηµόσια δαπάνη) 

� Αναλυτικός Πίνακας ∆εικτών  
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Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα κάτωθι παραδοτέα: 

Στα πλαίσια του Φακέλου Α :  

Α.1 ∆έσµη υποστηρικτικών ενεργειών προς την ΟΤ∆ για την τεκµηρίωση της επιλογής της περιοχής 
εφαρµογής  

Α.2 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε πλήρη Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και 
µειονεκτηµάτων της περιοχής παρέµβασης (SWOT ανάλυση) 

Α.3 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε πλήρη ανάλυση και αποτύπωση των αναγκών ανά θεµατική 
ενότητα - SWOT matrix analysis 

Α.4 Υπόδειγµα ερωτηµατολογίου στα πλαίσια της διαβούλευσης για την ιεράρχηση των αναγκών 

Α.5 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε την ιεράρχηση των αναγκών  

Α.6 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε το γενικό πλαίσιο της προτεινόµενης στρατηγικής που θα τεθεί 
προς διαβούλευση 

 

Στα πλαίσια του Φακέλου Β :  

Β.1 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού  προγράµµατος  

Β.2 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε τις προτεινόµενες υπο-παρεµβάσεις  του τοπικού προγράµµατος 

Β.3 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε τα Τεχνικά ∆ελτία των υπο-παρεµβάσεων του τοπικού 
προγράµµατος 

Β.4 Αρχείο σε ηλεκτρονική µορφή µε το Χρηµατοδοτικό πλάνο του τοπικού προγράµµατος   

 

Σε κάθε περίπτωση και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την κατάθεση µιας ολοκληρωµένης πρότασης στο 
πλαίσιο της της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο ‘’Επιλογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέµβασης 
«Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027’’. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 

Τίτλος Είδος Μονάδες Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Τιµή 

Μονάδας 

(µε ΦΠΑ) 

Υπηρεσίες συµβούλου της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων µε 

τίτλο ‘’Επιλογή στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης µε 

Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων στο πλαίσιο της 

παρέµβασης «Στήριξη για 

Τοπική Ανάπτυξη µέσω του 

LEADER (ΤΑΠΤοΚ – 

Τοπική Ανάπτυξη µε 

Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων)» του 

Στρατηγικού Σχεδίου της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

2023-2027’’» 

 

 

Παροχή 

υπηρεσιών 
Αποκοπή 1 14.516,13€ 

 

 

 

 

 

 

 

18.000,00€ 

Σύνολο 14.516,13 18.000,00€ 

 
 
  





            

 

                                      

 

«Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 

 

Προϋπολογισµός: ………€ πλέον ΦΠΑ και συνολικά ……..€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Του νοµικού προσώπου µε την επωνυµία ……………………, ΑΦΜ …………… και έδρα …………………… 
Οδός……………………… αριθµός …………… ΤΚ ……………….. τηλ………………….. 
φαξ……………………, αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. ……….πρόσκλησης υποβολής προσφορών για 
την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας  συµβούλου της Αναπτυξιακής Εταιρείας  ∆ηµοσυνεταιριστικής 
Έβρος Α.Ε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε 
τίτλο ‘’Επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο 
πλαίσιο της παρέµβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη µέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική 
Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής 2023-2027’’» 

αναλαµβάνω την εκτέλεση των υπηρεσιών σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Τίτλος Είδος Μονάδες Ποσότητα 

Τιµή 

Μονάδας 

(χωρίς 

ΦΠΑ) 

Τιµή 

Μονάδας 

(µε 

ΦΠΑ) 

Υπηρεσίες συµβούλου της 

Αναπτυξιακής Εταιρείας 

∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος 

Α.Ε στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης του 

Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων µε 

τίτλο ‘’Επιλογή στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης µε 

Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων στο πλαίσιο της 

παρέµβασης «Στήριξη για 

Τοπική Ανάπτυξη µέσω του 

LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική 

Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων)» του 

Στρατηγικού Σχεδίου της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

2023-2027’’» 
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Σύνολο   

 

 

Ονοµατεπώνυµο Νόµιµου Εκπροσώπου:  

Υπογραφή:         

 

Σφραγίδα 

 

Ηµεροµηνία  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV  
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΥ 

 

Στοιχεία Συµβαλλοµένου 

 

Εταιρική Επωνυµία / Ονοµατεπώνυµο: 

 

∆/νση   ..............................................   Πόλη ...........................................  Τ Κ ......................... 

Α.Φ.Μ.   ..............................................    ∆ΟΥ  ...........................................  Τηλ ......................... 

 

Στην ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε Προβατώνας Τ.Κ. 68003 , µε Α.Φ.Μ 09161366, στις επιµέρους 
Υπηρεσίες / Τµήµατα που λειτουργούν, δεικνύεται σεβασµός και προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων 
που συλλέγονται κατά τη διαδικασία διενέργειας ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

 

Πρώτιστο µέληµα όλων των εργαζοµένων αποτελεί η πλήρης συµµόρφωση µε τις αρχές που διέπουν τη 
σύννοµη συλλογή, διαφύλαξη, καθώς και επεξεργασία των Προσωπικών ∆εδοµένων µετά τη φάση της 
∆ηµοσίευσης των αντίστοιχων ∆ηµοσίων Προσκλήσεων που κατά καιρούς προβαίνει η  
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε και την οικειοθελή ανταπόκριση / συγκατάθεση των φυσικών και νοµικών 
προσώπων που αποστέλλουν τις Προσφορές. 

 

Επί προσθέτως, προκειµένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής του πλέον 
κατάλληλου Αναδόχου, ζητείται στη ∆ηµόσια Πρόσκληση µια σειρά Προσωπικών ∆εδοµένων, προκειµένου 
να λάβετε µέρος στη διαδικασία του διαγωνισµού προµήθειας υλικών, παροχής υπηρεσιών ή ανάληψης 
έργων. 

 

Στην ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε τηρείται αρχείο προσωπικών δεδοµένων (φυσική / έγγραφη ή 
ηλεκτρονική µορφή), το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί κατά τη διαδικασία υποβολής 
της Οικονοµικής σας Προσφοράς που περιλαµβάνουν (Ονοµατεπώνυµο, Α.Φ.Μ, ∆ιεύθυνση, Στοιχεία 
Επικοινωνίας, Ποινικό Μητρώο, Ασφαλιστική Ενηµερότητα, Φορολογική Ενηµερότητα, κ.α), καθώς και 
πρόσθετα Τραπεζικά Στοιχεία για τη διεκπεραίωση των Τραπεζικών σας συναλλαγών, στοιχεία απαραίτητα 
για τη συγκρότηση και αξιολόγηση της Οικονοµικής σας Προσφοράς, ως της πλέον συµφέρουσας για την 
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. 

Σκοπός της συλλογής των ανωτέρω Προσωπικών σας ∆εδοµένων, όπως και της αντίστοιχης τήρησης και 
επεξεργασίας τους από την αρµόδια επιτροπή, είναι η αξιολόγηση των Προσφορών από την 
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., η προβλεπόµενη διοικητική διαχείριση του έργου και γενικά κάθε σχετική 
ενέργεια που αφορά την ορθή εκτέλεση του έργου. 

 

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., κατά την παροχή των υπηρεσιών της, εφαρµόζει όλες τις απαραίτητες 
διοικητικές ασφαλιστικές δικλείδες για την ασφάλεια των προσωπικών σας ∆εδοµένων, που εσείς 
γνωστοποιείτε κατά την υποβολή των Οικονοµικών σας Προσφορών, όπως και τη διαφύλαξη της άσκησης 
κάθε έννοµου ∆ικαιώµατός σας. Τα Προσωπικά σας ∆εδοµένα γνωστοποιούνται µόνο στους 
απαραίτητους υπαλλήλους της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε λόγω της θέσης ευθύνης που κατέχουν, 
καθώς και  την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Επίσης, είναι ενήµεροι, όπως και εκπαιδευµένοι, για 
την υποχρέωση που έχουν για την τήρηση και διαφύλαξη της απόρρητης φύσης των πληροφοριών. 
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Τα προσωπικά σας δεδοµένα υφίστανται επεξεργασία µόνο για το σκοπό που έχουν υποβληθεί στην 
∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε., καθώς και για νοµικούς ή/και Κανονιστικούς λόγους, όπως και για την 
προάσπιση κάθε έννοµου συµφέροντος της ∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε  ή άλλου τρίτου προσώπου, 
φυσικού ή νοµικού, και συνεπώς δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, πέραν του σκοπού για 
τον οποίο υποβλήθηκαν. 

 

∆ικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδοµένα που έχετε υποβάλει και τηρούµε, έχετε ο ίδιος ή 
άλλο πρόσωπο που έχετε νόµιµα εξουσιοδοτήσει. 

Επιπρόσθετα, η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε δικαιούται να γνωστοποιήσει τα Προσωπικά σας Στοιχεία, 
στις περιπτώσεις: 

• Ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης και επιλογής Προµηθευτή στον Ιστότοπο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
& ΚΗΜ∆ΗΣ. 

• Σε κάθε αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, Υπηρεσία ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, Φορολογικές 
υπηρεσίες, ∆ικαστικές Αρχές ή/και άλλες εποπτικές ή ελεγκτικές Αρχές, στο πλαίσιο της 
δικαιοδοτικής τους αρµοδιότητας στις οποίες η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε υποχρεούται 
νοµίµως να τα γνωστοποιήσει ή και σε τρίτους που έχουν έννοµο συµφέρον για τη θεµελίωση, 
άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, καθώς και σε νοµικούς Συµβούλους της 
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε 

 

Η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε έχει νόµιµη υποχρέωση τήρησης των Προσωπικών ∆εδοµένων που 
περιέχονται στο Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς και να διατηρήσει τα στοιχεία που συλλέγονται για όσο 
χρόνο προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία σύµφωνα µε το ΚΕ∆Υ (Κώδικα Επικοινωνίας ∆ηµόσιων 
Υπηρεσιών), όπως και τον Κ∆∆ (Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας). Στη συνέχεια, τα προσωπικά αυτά 
∆εδοµένα θα διαγραφούν χωρίς περαιτέρω ενηµέρωσή σας, εκτός και εάν συντρέχει νόµιµος λόγος 
διατήρησής τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η συγκατάθεση αυτή ισχύει για όλο το χρονικό 
διάστηµα τήρησης του αρχείου, και µε επιφύλαξη της εκάστοτε νοµοθεσίας, δε θα σας ζητηθεί να την 
παρέχετε εκ νέου σε περίπτωση κατάθεσης νέας Οικονοµικής Προσφοράς. 

 

Κάθε ζήτηµα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και την άσκηση κάθε νόµιµου 
δικαιώµατός σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης, περιορισµού επεξεργασίας, 
ανάκλησης συναίνεσης, δεδοµένου πως η επεξεργασία βασίζεται σ' αυτήν) µπορείτε να ανατρέχετε στην 
Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα της ∆ηµοσυνεταιριστικής 
Έβρος Α.Ε (www.dimossin.gr) ή/και να επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων 
(2554020090/91,  dimossin@dimossin.gr). Σας γνωστοποιούµε πως σε περίπτωση που θεωρήσετε πως 
έχει προσβληθεί, µε οποιοδήποτε τρόπο, η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να 
προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

∆ικαιούστε δε, να αρνηθείτε τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων κατά 
τον τρόπο που έχει ανωτέρω περιγραφεί. Στην περίπτωση αυτή, άρνησης συλλογής, τήρησης και 
επεξεργασίας των Προσωπικών σας ∆εδοµένων, η ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε ενδέχεται να µην 
µπορέσει να σας προσφέρει τις υπηρεσίες της και να αρνηθεί την περαιτέρω υλοποίηση της διαδικασίας 
Ανάθεσης της Σύµβασης. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

∆ΗΛΩΝΩ πως έχω λάβει υπόψη των ανωτέρω όρων της διαδικασίας διενέργειας ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
στην ∆ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε αναφορικά µε την οικειοθελή γνωστοποίηση των αναγκαίων 
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Προσωπικών µου ∆εδοµένων (Απλών & Ευαίσθητων), καθώς και συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα σε κάθε 
νόµιµη χρήση αυτών, όπως επεξεργασίας, αποθήκευσης, έλεγχο, ενηµέρωσης ή και ∆ιαβίβασής τους σε 
κάθε ∆ηµόσια Αρχή, σύµφωνα µε τις Αρχές που διέπουν τον Κανονισµό GDPR (679/2016) της Ε.Ε. 

 

Έχω λάβει δε γνώση για την άσκηση κάθε νόµιµου ∆ικαιώµατος µου, όπως προκύπτει εκ του ιδίου 
Κανονισµού και βέβαια αναγράφονται στη ∆έσµευση Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 
∆ηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. 

 

Ηµεροµηνία: ___ / ___ / ______ 

 

Ονοµατεπώνυµο / Εταιρική Επωνυµία 

 

 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




