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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη για την 

προετοιμασία εφαρμογής έργων συνεργασίας και καινοτομίας που θα υλοποιηθούν μέσω 
της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» καθώς και 
μεθοδολογίας αξιολόγησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ» στο Μέτρο 20 του προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020». 

 
 
Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0036256679 
 
 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδιασμού Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ) 

στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση του έργου «Μελέτη για την προετοιμασία 

εφαρμογής έργων συνεργασίας και καινοτομίας που θα υλοποιηθούν μέσω της παρέμβασης Π3-77-

4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» καθώς και μεθοδολογίας αξιολόγησης του 

Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ», με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), ως ισχύει και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 

(ΦΕΚ 667Β’/03-03-2017), ως ισχύει. 

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι απαιτείται τεχνική και επαγγελματική επάρκεια για την υλοποίηση 

του έργου, προσκαλείται από τον Κατάλογο  Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να καταθέσει την προσφορά του εγγράφως σε 

κλειστό φάκελο στην έδρα της υπηρεσίας (ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 58, 

10441 Αθήνα), που αφορά την υλοποίηση του εν λόγω έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα  της παρούσας (Πίνακες 1 και 2) που αναλύεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της 

παρούσας. 
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Στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται: 

Α. «Οικονομική προσφορά» η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Στην 

οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και 

συμπ/νου ΦΠΑ).  

 

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 73 του 

Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147)  

2. Πιστοποιητικό Δικαστικής φερεγγυότητας (δίνεται ηλεκτρονικά από το gov.gr). 

3. Φορολογική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα γενικής χρήσης. 

5. Στοιχεία εκπροσώπησης (ΦΕΚ κτλ). 

6.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του. 

• Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη 

της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.  

 

Μετά την προσκόμιση του φακέλου προσφοράς από τον οικονομικό φορέα και τον έλεγχο πληρότητας 

των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών που 

συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1070/23-5-2022   απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων 

και Υποδομών, ακολουθεί η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς.  

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας αναρτάται η απόφαση ανάθεσης του έργου και 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οικονομικό φορέα.  

Μετά την υπογραφή της ανάθεσης θα κληθεί ο ανάδοχος να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή καλής 

εκτέλεσης, ποσού 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική 

σύμβαση. 

                                                   

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, KHMΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΣΣ 

ΚΑΠ (http://www.agrotikianaptixi.gr/). 

 

                                                                         O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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Παράρτημα  

 

Πίνακας 1 

 

Είδος Διαδικασίας: 
Διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 118 του Ν.4412/16 

Χρηματοδότηση  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 

(ΣΑΕ 082/1, Κωδικός έργου 2022ΣΕ08210006) 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

υποβολής προσφορών: 
 29/07/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 

Τόπος Υποβολής προσφορών: 
ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ, Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης, Λ. Αθηνών 

58, 10441 Αθήνα 

Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 

Χωρίς ΦΠΑ: 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδες ευρώ) 

Με ΦΠΑ 24%: 37.200,00€ (τριάντα επτά χιλιάδες και 

διακόσια ευρώ) 

CPV: 79314000-8   (Μελέτη Σκοπιμότητας). 

Διάρκεια Συμφωνητικού: Δέκα (10) Μήνες  
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Πίνακας 2   

[ανάλυση φυσικού αντικειμένου] 

 

Φυσικό αντικείμενο της μελέτης:   

 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή του άρθρου 77 «Συνεργασία» του 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή του ΕΓΤΑΑ. Ειδικότερα, 
σκοπός της μελέτης είναι να παρέχει οδηγίες για την εφαρμογή καινοτόμων πράξεων και πράξεων 
συνεργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω 
του LEADER», καθώς και την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση των 
υλοποιούμενων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, η μελέτη σκόπιμο είναι να περιλαμβάνει τα παρακάτω διακριτά τμήματα: 

 

Καθορισμός και εφαρμογή καινοτόμων πράξεων: Η ανάδειξη και προώθηση της καινοτομίας στον 

αγροτικό χώρο αποτελεί βασικό ζητούμενο των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης. Βάσει και των επτά 

συνιστωσών του LEADER αλλά και του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 η ανάπτυξη καινοτόμων πράξεων 

μέσω της προσέγγισης LEADER αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό αλλά και κριτήριο επιλεξιμότητας για 

την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Κατά τις τελευταίες προγραμματικές περιόδους, λόγω και 

των σημαντικών προβλημάτων στον ελλαδικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο χώρο, η ενίσχυση 

καινοτόμων πράξεων μέσω των τοπικών στρατηγικών, έχει αποδειχθεί ότι συμβάλει σε σημαντικό 

βαθμό στην άρση της απομόνωσης και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 

περιοχών.   

Η μελέτη θα πρέπει να αποτελεί έναν κατευθυντήριο οδηγό για όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά 

και ειδικότερα τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με την 

προετοιμασία και υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων / πράξεων. Ειδικότερα θα πρέπει να ορίζει την 

καινοτομία στον αγροτικό χώρο, να εξετάζει πότε η καινοτομία αφορά στο σύνολο μίας πράξης ή σε 

μέρος αυτής και να αξιολογεί την προστιθέμενη αξία αυτής. Παράλληλα, θα πρέπει να εξετάζει τις 

δυνατότητες των Ομάδων Τοπικής Δράσεις για την βελτίωση της απόδοσης τους ως προς την 

προσέλκυση και υποβοήθηση ανάπτυξης καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο του τοπικού τους 

προγράμματος. Στον οδηγό θα πρέπει να παρουσιάζονται και καλές πρακτικές από πράξεις που έχουν 

υλοποιηθεί εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας, επιλεγμένα κατάλληλα ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ιδιομορφίες των αγροτικών περιοχών. 

Καθορισμός και εφαρμογή πράξεων συνεργασίας μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων: Σύμφωνα με 

το ΣΣ ΚΑΠ, αλλά και ειδικότερα την Παρέμβαση Π3--77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του 

LEADER» οι Ομάδες Τοπικής Δράσης μπορούν να ενισχύσουν μέσω των τοπικών τους προγραμμάτων 

πράξεις συνεργασίας μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων ομοειδών ή συμπληρωματικών προϊόντων 

με σκοπό τη διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 

καθώς και την ανάπτυξη και/ή εμπορία κοινών προϊόντων. Στις εν λόγω πράξεις δεν είναι επιλέξιμα 

σχήματα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν και λοιποί φορείς πλην των τοπικών επιχειρήσεων.  

Η μελέτη θα πρέπει να αποτελεί έναν κατευθυντήριο οδηγό για όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά 

και ειδικότερα τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με την 

προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας που αφορούν στους τρόπους και τις δυνατότητες 

συσπείρωσης και συνεργασίας των μικρών τοπικών επιχειρήσεων της υπαίθρου ώστε να καταστούν 

βιώσιμες και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ιδιαίτερη ανάλυση απαιτείται στην 
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συνεργασία επιχειρήσεων του 1γενή τομέα με τους λοιπούς τομείς τη οικονομίας. Βασικά σημεία 

αυτής θα πρέπει να αποτελούν και οι ιδιαιτερότητες των μικρών επιχειρήσεων της υπαίθρου και 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και να 

προτείνονται λύσεις για την άρση των δυσκολιών αυτών. Παράλληλα, θα πρέπει να παρουσιάζονται 

και δυνατότητες εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων των 

συνεργατικών σχημάτων. Στον οδηγό θα πρέπει να παρουσιάζονται και καλές πρακτικές από πράξεις 

που έχουν υλοποιηθεί εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας, επιλεγμένα κατάλληλα ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ιδιομορφίες των αγροτικών περιοχών.  

Καθορισμός και εφαρμογή πράξεων συνεργασίας μεταξύ τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για 

την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την 

προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων:  Σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ, αλλά 

και ειδικότερα την Παρέμβαση Π3--77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» οι Ομάδες 

Τοπικής μπορούν να υλοποιήσουν πράξεις συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών 

φορέων αλλά και ΜΚΟ με σκοπό την διαμόρφωση και πραγματοποίηση δράσεων που αφορούν στην 

κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής καθώς 

και δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της υγιεινής διατροφής του τοπικού πληθυσμού αλλά 

και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων των νοικοκυριών αλλά και ειδικότερα των τοπικών 

επιχειρήσεων. 

Η μελέτη θα πρέπει να αποτελεί έναν κατευθυντήριο οδηγό για όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά 

και ειδικότερα τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με την 

προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας που αφορούν στις παρακάτω διακριτές θεματικές 

κατηγορίες: 

• Συνεργασία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών τοπικών προβλημάτων και την 

βελτίωση των τοπικών συνθηκών. 

• Συνεργασία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών τοπικών προβλημάτων και 

την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. 

• Συνεργασία για την αντιμετώπιση πολιτιστικών προβλημάτων και την πολιτιστική ανάδειξη της 

περιοχής. 

• Συνεργασία για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων. 

Βασικά σημεία αυτής θα πρέπει να αποτελούν και οι ιδιαιτερότητες της υπαίθρου της χώρας μας, τα 

διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και η εκ των προτέρων αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης. Ειδικότερα, για την σπατάλη τροφίμων θα πρέπει να 

προσδιορίζονται οι πηγές αυτής και να προσδιορίζονται οι δυνητικοί αρμόδιοι φορείς.  Παράλληλα, θα 

πρέπει να παρουσιάζονται και οι δυνατότητες εισαγωγής τεχνολογικών αλλά και κοινωνικών 

καινοτομιών που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων των συνεργατικών σχημάτων. Στον οδηγό θα 

πρέπει να παρουσιάζονται και καλές πρακτικές από πράξεις που έχουν υλοποιηθεί εντός και εκτός των 

συνόρων της χώρας μας, επιλεγμένα κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις τοπικές ιδιομορφίες 

των αγροτικών περιοχών.  

Καθορισμός και εφαρμογή πολιτικών Έξυπνων χωριών (Smart Villages): Η πολιτική των έξυπνων 

χωριών «Smart Villages» αποτελεί μία νέα πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η 

συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων μέσω 

δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται με την «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό 

επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην δημιουργία ενός συνεργατικού σχήματος με τη 

συμμετοχή τοπικών ιδιωτικών φορέων, με τη δυνατότητα συμμετοχής και τοπικών δημόσιων φορέων, 
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για την προετοιμασία και σχεδίαση ενός σχεδίου δράσης εστιασμένου στην αντιμετώπιση ενός ή 

περισσοτέρων προβλημάτων της περιοχής.  Στα συνεργατικά σχήματα, όταν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, μπορεί να συμμετέχει και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η ΟΤΔ παρέχει πλην των άλλων 

συμβουλευτική υποστήριξη όμως δεν μπορεί να αποτελεί μέλος του συνεργατικού σχήματος. Το 

σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασμένο και δεν μπορεί να αφορά σε περιοχή 

μεγαλύτερη των 10.000 μόνιμων κατοίκων. Για την σύνταξη του θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η «εκ 

των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, να προβλέπει δείκτες εκροών και προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, και να έχει ολιστικό χαρακτήρα. Βασικό χαρακτηριστικό του θα 

πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτομία και να προβλέπει δράσεις όπως δράσεις 

ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων της περιοχής, την αναβάθμιση της παροχής 

υπηρεσιών υγείας και άρση της κοινωνικής απομόνωσης.  

Η μελέτη θα πρέπει να αποτελεί έναν κατευθυντήριο οδηγό για όλους τους αρμόδιους φορείς αλλά 

και ειδικότερα τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τους δυνητικούς δικαιούχους σχετικά με την 

προετοιμασία και υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας που αφορούν στα Έξυπνα Χωριά. Βασικά σημεία 

αυτής θα πρέπει να αποτελούν και οι ιδιαιτερότητες της υπαίθρου της χώρας μας, τα διαρθρωτικά και 

άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθώς και ο σχεδιασμός ενός ολιστικού τρόπου 

αντιμετώπισης. Στον οδηγό θα πρέπει να παρουσιάζονται και καλές πρακτικές από πράξεις που έχουν 

υλοποιηθεί εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας, επιλεγμένα κατάλληλα ώστε να 

ανταποκρίνονται στις τοπικές ιδιομορφίες των αγροτικών περιοχών.  

Μεθοδολογία αξιολόγησης τοπικών προγραμμάτων: Η μέχρι τώρα αξιολόγηση του LEADER αφορούσε 

αποκλειστικά στην αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων αυτού. Κατά την τρέχουσα προγραμματική 

περίοδο υπήρχε η δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης να προβούν σε δράσεις αυτό-αξιολόγησης 

με στόχο την βελτίωση λειτουργίας τους καθώς και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας του τοπικού 

τους προγράμματος. Κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις 

που θέτει η Ε.Ε. τα τοπικά προγράμματα LEADER θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων 

δεικτών και στοιχείων όπως αυτά θα καθοριστούν με κανονιστική πράξη. Η αξιολόγηση αυτή θα 

πραγματοποιηθεί το 2026 (ενδιάμεση αξιολόγηση) και το 2029 (τελική αξιολόγηση).  

Η μελέτη θα πρέπει να προτείνει ένα μοντέλο ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης βάσει του οποίου 

θα εξετάζεται η ορθότητα και η πληρότητα σχεδιασμού της τοπικής στρατηγικής καθώς και η 

αποτελεσματικότητα της υλοποίησης του. Το μοντέλο θα πρέπει να εξετάζει κατά βάσει ποιοτικά και 

ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στη θέσπιση των στόχων βάσει των τοπικών αναγκών, στην χρήση 

των σωστών εργαλείων για την επίτευξη αυτών, καθώς και στην τελική επίτευξη τους λαμβάνοντας 

όμως υπόψη το πλαίσιο αξιολόγησης όπως αυτό καθορίζεται από την Ε.Ε. 
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