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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Facilitator – Animator Κοινού 

Μεθοδολογικού Υπόβαθρου Καθορισμού Εμβληματικών Ορεινών Όγκων» του διακρατικού  

έργου «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων-network of Emblematic Mediterranean 

Mountains», του Μέτρου 4.2.1 β Διακρατική Συνεργασία του προγράμματος Leader (Άξονας 4 

του ΠΑΑ). 

 

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.  λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις υπ΄ αριθμ. 5807/29-06-2009 & 5954/27-7-2009 αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων με τις οποίες εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Άξονα 

4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER».   

2. Την με Α.Π.: 7817/23-04-2014 Απόφαση Ένταξης σχεδίου συνεργασίας με τίτλο «Δίκτυο 

Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων-network of Emblematic Mediterranean Mountains» από 

την ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Μονάδα Β6) του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων 

και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

3. Την υπ’ αριθ.6γ/32/02-04-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος Leader 

(Ε.Δ.Π. L).  

4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Ανακοινώνει 

Με την παρούσα καλείται φυσικό πρόσωπο να καταθέσει το ενδιαφέρον του για την υλοποίηση του 

έργου «Facilitator – Animator Κοινού Μεθοδολογικού Υπόβαθρου Καθορισμού Εμβληματικών 

Ορεινών Όγκων» του διακρατικού  έργου  «Δίκτυο Εμβληματικών Μεσογειακών Ορεινών Όγκων-



network of Emblematic Mediterranean Mountains», του Μέτρου 4.2.1 β Διακρατική Συνεργασία του 

προγράμματος Leader (Άξονας 4 του ΠΑΑ). 

Η συνολική αμοιβή για την ανωτέρω υπηρεσία θα ανέλθει συνολικά έως του ποσού των 

2.400,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).  

Η προσφορά (έγγραφο) ενδιαφέροντος θα κατατίθεται στα γραφεία της ΠΙΕΡΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (16ης Οκτωβρίου 17β, 2
ος

 όροφος, 

Κατερίνη, Τ.Κ. 60100) έως την 29/04/2014.  

 Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν οι απόφοιτοι 

ανωτάτων σχολών, άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας και με αποδεδειγμένη ενασχόληση, 

επαγγελματική εμπειρία και γνωστικό υπόβαθρο τόσο σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και 

προστασίας/ανάδειξης ορεινών όγκων, όσο και υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων/έργων 

συνεργασίας. 

 

Α. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το αντικείμενο του εξειδικευμένου συνεργάτη της Πιερικής Αναπτυξιακής περιλαμβάνει: 

 οργάνωση και συντονισμό της διακρατικής συνάντησης καθορισμού του κοινού 

μεθοδολογικού υπόβαθρου (το κόστος αυτής περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη δράση: 

«ΔΡ-Ε-Συναντήσεις» του εγκεκριμένου διακρατικού σχεδίου), ως facilitator και 

animator  

 σύνταξη του κοινού μεθοδολογικού υπόβαθρου, στο οποίο όλοι οι εταίροι θα έχουν 

συμφωνήσει και στη συνέχεια θα εφαρμόσουν τοπικά μέχρι την επόμενη συνάντηση. 

Αναλυτικά, η κοινή μεθοδολογία θα αναπτυχθεί από τους εταίρους και θα καθοριστεί στη 

μεταξύ τους 1η συνάντηση (06/2014) όπου δύο κύρια θέματα θα αναπτυχθούν από τον 

facilitator/animator: 

 Ο ορισμός των κοινών κριτηρίων για να οριστεί ένας ορεινός όγκος ως εμβληματικός.  

Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός θα εφαρμοστεί μια μέθοδος «γενετικής 

διασταύρωσης» (crossed-fertilization): κάθε εταίρος θα εκφράσει και υποστηρίξει τη 

γνώμη του για τις διαστάσεις του «εμβληματικού»  

 Η δημιουργία μίας κοινής μεθοδολογίας για να οριστεί μια περιοχή ως εμβληματική με 

τους μεσογειακούς ορεινούς όγκους που βρίσκονται εντός αυτής. Μετά την 1η 

συνάντηση καθορισμού, κάθε εταίρος θα εφαρμόσει τοπικά αυτή τη μεθοδολογία για 

να ορίσει τι καθορίζει την περιοχή του ως εμβληματική. 

 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το συγκεκριμένο έργο έχει διάρκεια τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 



 

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται έγγραφα ή ταχυδρομικά από τους ενδιαφερόμενους, στην 

Ελληνική γλώσσα σε ένα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν φάκελο με τα δικαιολογητικά. 

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος είναι: 

1. Πτυχίο-Άδεια άσκησης επαγγέλματος. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α
λ
75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 

2
α
) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 

43 του π. δ/τος 60/2007, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 

εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας, 

 δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους, 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, 

2β. Να δηλώνεται ότι: 

 Αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

3. Βιογραφικό σημείωμα και βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας από όπου να προκύπτει η 

απαιτούμενη εμπειρία τόσο σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και προστασίας/ανάδειξης ορεινών 

όγκων, όσο και υλοποίησης διακρατικών προγραμμάτων/έργων συνεργασίας. 

4.   Αποδεικτικό Ξένης γλώσσας (αγγλική). 

 

Ε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ελέγχει τα δικαιολογητικά. Προβαίνει στην 

οριστική κατάταξη των Προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Πιερικής Αναπτυξιακής 

Α.Ε. Ο.Τ.Α. την κατακύρωση των αποτελεσμάτων υπέρ του τελικά επικρατέστερου Υποψηφίου. 

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Ο ανάδοχος στον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφασίζει να κατακυρώσει το έργο είναι 

υποχρεωμένος να προσέλθει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 



κατακύρωσης του έργου, να υπογράψει τη σύμβαση για το έργο, η οποία θα βασίζεται στους όρους 

της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα περιέχει όσους όρους κριθεί ότι 

διευκρινίζουν την πρόσκληση ή διευκολύνουν την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου της 

σύμβασης.  

 

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Πνευματικά Δικαιώματα. Όλα τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν για την εκτέλεση του έργου της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και το περιεχόμενό τους, θα αποτελέσουν 

περιουσιακό στοιχείο της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., ελευθέρως χρησιμοποιούμενο από 

αυτήν. Τα προϊόντα αυτά και το περιεχόμενο τους θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην Πιερικής 

Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τη σύμβαση που θα καταρτισθεί 

2. Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη 

λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη 

γνωστοποιεί σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς 

τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α., 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 

και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

3. Ισχύουσα νομοθεσία - Επίλυση διαφορών. Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα 

καταρτισθεί με βάση αυτή, θα διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. 

 

Η. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η παρούσα προκήρυξη τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων και 

δημοσιοποιήθηκε στο δικτυακό τόπο της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α. (www.pieriki-

anaptixiaki.gr).   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από τα γραφεία της εταιρίας και από την ιστοσελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ   

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 
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