
 

  

 
     Αρ.Πρωτ.: 165/4-6-2018 

  
 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύναψη Σύμβασης 

Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και διαχείριση 

πλατφόρμας πληροφόρησης και επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της 

ΑΝΕΘ στο πλαίσιο υλοποίησης των Τοπικών  Προγραμμάτων 

CLLD/ LEADER για τις περιοχές: 

(α) των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων 

Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και 

Δέλτα 

(β) του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα  

 
Η Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ 

(ΑΝΕΘ), έχοντας υπόψη : 

1. Την με αριθμό 3206/2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων για την έγκριση Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο 

Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής 

Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD (Μέτρο 19 ΠΑΑ 2014 

– 2020, Προτεραιότητα 4 ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020) και κατανομή πιστώσεων 

Δημόσιας Δαπάνης. 

2. Την αρ. πρωτ. 8427/1-8-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων με θέμα «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 – Στήριξη για τις 

λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με την 

πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤΟΚ του Προγράμματος Αγροτική 

Ανάπτυξης 2014 – 2020» και ειδικότερα το άρθρο 7 «Επιλέξιμες Δαπάνες» 

αυτής.  

3. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα το άρθρο 

118 «Απευθείας Ανάθεση». 

4. Την ανάγκη παροχής ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη 

και διαχείριση πλατφόρμας πληροφόρησης και επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της 

ΑΝΕΘ για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων στο πλαίσιο 

των 2 εγκριθέντων Τοπικών  Προγραμμάτων με την αναφερόμενη στο ανωτέρω 

σημείο 1 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Τοπικών 

Προγραμμάτων στο Νομό Θεσσαλονίκης με Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) την 

ΑΝΕΘ.  



 

 

προτίθεται να προβεί στη σύναψη Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Συμβουλευτικών 

Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και διαχείριση πλατφόρμας πληροφόρησης και 

επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ για την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα και Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα (ΠΑΑ 

2014 – 2020) στο πλαίσιο υλοποίησης των Τοπικών  Προγραμμάτων CLLD/ 

LEADER: 

(α) για την περιοχή Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων 

Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα 

(β) για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα 

Το αντικείμενο της Σύμβασης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:  

 Τη δημιουργία ένθετης διαδραστικής εφαρμογής (ΡΗΡ – Application) μέσα 

στην ιστοσελίδα, όπου οι χρήστε θα μπορούν να προσδιορίζουν την περιοχή 

ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας διαδοχικά τον Δήμο, την Δημοτική Ενότητα 

και τέλος την Δημοτική / Τοπική Κοινότητα και στη συνέχεια η εφαρμογή θα 

εντοπίζει την κάλυψη ή όχι του προγράμματος CLLD που αντιστοιχεί στην 

περιοχή τους.  

 Την ανάπτυξη ένθετης εφαρμογής μέσα στην ιστοσελίδα για την κάλυψη του 

HelpDesk της αντίστοιχης προκήρυξης, τόσο για το CLLD1 όσο και για το 

CLLD2, όπου οι υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να 

υποβάλλουν ερωτήματα ή να ζητούν διευκρινήσεις από την ΑΝΕΘ.  

 Την ανάπτυξη βάσης δεδομένων των ενδιαφερόμενων για την οργάνωση 

τόσο των ερωτημάτων που υποβάλλουν οι ίδιοι προς την ΑΝΕΘ, όσο και των 

απαντήσεων ή διευκρινίσεων που αποστέλλονται από την ΑΝΕΘ προς 

αυτούς, αλλά και γενικά προς όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους 

επενδυτές, μέσα από ένα ενσωματωμένο σύστημα ερωτο - απαντήσεων στην 

ιστοσελίδα της ΑΝΕΘ, όταν κρίνεται ότι οι ερωτήσεις μπορεί να αφορούν 

γενικότερα και άλλους επενδυτές.  

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει απευθείας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση 

σχετικών προσφορών. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται στο 

ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (3.300,00€), συμπεριλαμβανομένων 

όλων των  κρατήσεων και πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο ανωτέρω ενδεικτικός 

προϋπολογισμός κατανέμεται στα 2 Τοπικά Προγράμματα ως εξής:  

(α) χίλια εννιακόσια ογδόντα ευρώ (1.980,00€), πλέον ΦΠΑ στο Τοπικό 

Πρόγραμμα για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των 

Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας – Χορτιάτη και Δέλτα, 

και  

(β) χίλια τριακόσια είκοσι ευρώ (1.320,00€), πλέον ΦΠΑ στο Τοπικό Πρόγραμμα για 

την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα 

Κριτήριο για την κατακύρωση της Σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή.  



 

 

Προσφορές που θα είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης, ή που θα παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ποσότητες, θα 

απορρίπτονται. Επίσης θα πρέπει η Προσφορά να συνοδεύεται επί ποινή 

αποκλεισμού από Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

Παρακαλούμε για την εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας και την υποβολή της 

οικονομικής σας Προσφοράς, στο Πρωτόκολλο της ΟΤΔ ΑΝΕΘ, μέχρι τη Δευτέρα 

11 Ιουνίου 2018, και ώρα 15:00. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των παρ.1 και 2 του 

άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα κληθείτε, εφόσον επιλεγείτε για την υπογραφή της 

Σύμβασης, να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου που να φαίνεται η εγγραφή του 

Αναδόχου σε αυτό και το επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

από αρμόδια δημόσια αρχή. 

3. Φορολογική ενημερότητα. 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η ανάθεση της Σύμβασης θα γίνει με Απόφαση του Πρόεδρου του Δ.Σ. της ΑΝΕΘ. 

 

Για την ΑΝΕΘ, 

 

 

 

 

Θωμάς Βράνος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 



 

 

Σχέδιο Υ.Δ. 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α)   Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 

β)   Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία/  (Έχω νόμιμα απαλλαγεί από τη 

στρατιωτική θητεία) 

γ)    Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ)  Δεν  έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί 

την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής. 

ε)  Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

στ)  Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ζ)   Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στην υπηρεσία για την οποία 

εκδηλώνω ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί  για πλημμέλημα από δόλο , για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι 

μηνών. 

θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 

δεδικασμένου 

ι)   Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο 

ια) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  


