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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 
Η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. (ΕΑΠ Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, η οποία εδρεύει στη 
Ζαγορά Μαγνησίας και διατηρεί γραφεία στο Βόλο επί της Λαρίσης 191, με ΑΦΜ: 094142930, 
ΔΟΥ Βόλου (Α’–Β’), ανακοινώνει ότι προτίθεται να επιλέξει ανάδοχο  Λογιστή – Φοροτεχνικό 
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το έργο «συμμετοχή στον υποστηρικτικό 
μηχανισμό για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του Άξονα 3 
«Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)», προϋπολογισμού 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) πλέον ΦΠΑ, βάσει του υπ’ αριθμ. 239/18.12.2012 
πρακτικού του Δ.Σ. της. 
Αντικείμενο του έργου του αναδόχου θα είναι η συμμετοχή στην Ομάδα Έργου της ΕΑΠ Α.Ε.  
και την Επιτροπή Παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων, για λογαριασμό της Ε.Α.Π. Α.Ε., στο 
πλαίσιο του Υποστηρικτικού Μηχανισμού του Άξονα 3 Θεσσαλίας από την «Εταιρία Ανάπτυξης 
Πηλίου Α.Ε. (Ε.Α.Π Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α» ως «Τοπική Αντένα» για τον Ν. 
Μαγνησίας. Σύμφωνα με την ειδικότητά του θα παρέχει υπηρεσίες στήριξης: 
α) στους κατοίκους του Ν. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου υλοποιούνται τα 
καθεστώτα ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, ως δυνητικούς δικαιούχους αυτών,  
β) στα φυσικά και νομικά πρόσωπα του Ν. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου 
υλοποιούνται τα καθεστώτα ενίσχυσης του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013, τόσο του δημόσιου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα, που εγκρίνονται και ενισχύονται για την υλοποίηση έργων στο 
πλαίσιο του Άξονα 3 (δικαιούχοι) και  
γ) στους αρμόδιους φορείς για την διαχείριση και εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης του 
Άξονα 3. 
Παράλληλα θα επιτελεί τον οικονομικό και λογιστικό έλεγχο των υλοποιούμενων επενδύσεων 
στο ως άνω πρόγραμμα. 
 

 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 

 
Γεώργιος Αντώνογλου – Κασσαβέτης  

Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου 
 


