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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

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 αναθέσει έργο παροχής 

υπηρεσιών στην περισσότερο τεχνικά άρτια και οικονομικά συμφέρουσα προσφορά για την 

υλοποίηση της ενότητας «Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου» στα πλαίσια της 

«Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης Οργάνωσης της Πρότασης στο 

πρόγραμμα CLLD περιόδου 2014 – 2020», εκτιμώμενης ανώτερης δαπάνης δεκαεπτά 

χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει του υπ’ αριθ. 

278/18.03.2016 πρακτικού του Δ.Σ. της. 

Αντικείμενο του έργου του αναδόχου θα είναι η οργάνωση ομάδας έργου 

συνεργατών με εμπειρία στο στρατηγικό σχεδιασμό και σε δράσεις καινοτομίας και 

μεταφοράς της γνώσης στον αγρο-διατροφικό τομέα. Σκοπός είναι στο πλαίσιο κατάρτισης 

της νέας πρότασης, να υπάρξει η κατάλληλη οργάνωση και υποστήριξη της προετοιμασίας 

και της κατάρτισης υψηλής ποιότητας τοπικής στρατηγικής και προγράμματος, με 

στοχευμένες δράσεις για τις οποίες θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα, η προστιθέμενη αξία, 

η λειτουργικότητα, η ωριμότητα, η δυνατότητα διασύνδεσης με τις υπόλοιπες στρατηγικές 

(σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, Περιφέρειας, Ελλάδας, Ε.Ε.).     

Τα παραπάνω θα πραγματοποιούνται με επιτόπου επισκέψεις και σε συνεργασία με 

την ΟΤΔ, αναλύονται δε ως εξής: 

o Ανάλυση περιεχομένων  

o Αποκωδικοποίηση υλικού συναντήσεων – σχεδιασμός πρότασης στρατηγικής 

o Προσδιορισμός απαιτούμενων στοιχείων τοπικών και λοιπών φορέων (π.χ. 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. κ.λπ.).  

o Αξιολόγηση στοιχείων και οργάνωση περιεχομένων σχεδίου   

o Κατάρτιση μελέτης περιοχής εφαρμογής τοπικού προγράμματος  

o Υποστήριξη για την οργάνωση πρότασης υποβολής 

 

Θα αξιολογηθεί η τεχνική προσέγγιση για το εν λόγω αντικείμενο σε σχέση με την 

προσφορότερη οικονομική πρόταση.    
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Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους στα 

γραφεία της εταιρίας στο Βόλο επί της οδού Λαρίσης 191, έως 8 Aπριλίου 2016 και ώρα 

14.00΄. 

 

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 
 

Παναγιώτης Κουτσάφτης  

Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου 

 

 


