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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Για τθν επιλογι αναδόχου για τθ Δημιουργία και εκτφπωςη ενημερωτικοφ εντφπου για τθν 

παρουςίαςθ των ζργων Leader τθσ ΟΤΔ ΡΙΕΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

δράςθσ 431.4-Διοργάνωςη Εκδηλώςεων Προβολήσ, του τοπικοφ προγράμματοσ ςτα πλαίςια του 

Άξονα 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013 

 

Η ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.  λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Τισ υπϋαρικμ. 5807/29-06-2009 & 5954/27-7-2009 αποφάςεισ του Υπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ & Τροφίμων με τισ οποίεσ εγκρίκθκε το τοπικό πρόγραμμα ςτα πλαίςια του Άξονα 

4 «Εφαρμογι τθσ Ρροςζγγιςθσ LEADER».   

2. Τθν υπϋαρικμ. 2254/27-10-2010 απόφαςθ με κζμα «Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Δαπάνεσ 

λειτουργίασ, Απόκτθςθ δεξιοτιτων, εμψφχωςθ» τθσ ΟΤΔ Ριερικι Αναπτυξιακι ΑΕ ΟΤΑ ςτο 

Ρρόγραμμα  «Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2007 – 2013" (ΡΑΑ), Μζτρο 431 και τισ 

16625/28-11-2012, 6972/28-03-2013 και 14032/31-07-2015 αποφάςεισ τροποποίθςθσ 

αυτισ. 

3. Τθν υπ’ αρικ. 259/22-07-2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ριερικισ 

Αναπτυξιακισ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. 

4. Τθν υπ’ αρικ. 4/50/22-07-2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ Leader 

(Ε.Δ.Ρ. L).  

5. Τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ ΡΙΕΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

 



Καλεί 

Υποψθφίουσ αναδόχουσ, φυςικά ι νομικά πρόςωπα για τθν υλοποίθςθ του ζργου: Δημιουργία και 

εκτφπωςη ενημερωτικοφ εντφπου για τθν παρουςίαςθ των ζργων Leader τθσ ΟΤΔ ΡΙΕΙΚΗΣ 

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ 431.4-Διοργάνωςη Εκδηλώςεων Προβολήσ, 

του τοπικοφ προγράμματοσ ςτα πλαίςια του Άξονα 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER» του 

ΠΑΑ 2007-2013 

Η ςυνολικι αμοιβι για τθν ανωτζρω υπθρεςία κα ανζλκει ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των 7.000,00 € 

(πλζον ΦΡΑ 23%).  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ζχει κάκε ενδιαφερόμενοσ που 

δφναται να υλοποιιςει αποδεδειγμζνα τα παραδοτζα τθσ πρόςκλθςθσ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο 

πεδίο Α παρακάτω. 

Δεκτζσ γίνονται προςφορζσ που αφοροφν είτε το ςφνολο του ζργου είτε ζνα από τα δφο διακριτά 

παραδοτζα του ςυνολικοφ ζργου.  

 

Α. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  

1. Δημιουργία και εκτφπωςη ενημερωτικοφ εντφπου για τθν παρουςίαςθ των ζργων Leader τθσ 

ΟΤΔ ΡΙΕΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗΣ με τισ κάτωκι τεχνικζσ περιγραφζσ: 

Διάςταςθ: 28,7 Χ 20,8  

Αρικμόσ ςελίδων: 12 εςωτερικζσ + 4 εξϊφυλλο (ςφνολο 16)  

Χαρτί εξϊφυλλου: 250 gr velvet + ματ πλαςτικοποίθςθ 1 όψθ  

Χαρτί εςωτερικό: 200 gr velvet + ματ βερνίκι 

Βιβλιοδεςία: κάκετθ καρφίτςα 

Τεμάχια: 3000  

 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ 27/12/2015.  

  

Γ. ΣΟΠΟ-ΧΡΟΝΟ- ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 

Α.Ε.-Ο.Σ.Α. 
ΕΩ  21/08/2015 Παραςκευή 14.00 

 



Ρροςφορζσ που κα κατατεκοφν μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά 

επιςτρζφονται ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Η προςφορά υποβάλλεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ περιζχει τθν οικονομικι προςφορά του 

υποψθφίου και τα χαρακτθριςτικά των προςφερόμενων υπθρεςιϊν και εκτυπϊςεων κακϊσ και 

περιγραφι/αποδεικτικά τθσ εμπειρίασ του υποψθφίου ςτθν υλοποίθςθ παρόμοιων ζργων. 

Η αποςφράγιςθ  και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ 

προςφορϊν προμθκειϊν τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. θ οποία ζχει οριςτεί με τθν υπ’ αρικ. 

4/50/22-07-2015 απόφαςθ τθσ ΕΔΡ Leader Ριερίασ, με κριτιριο αξιολόγθςθσ τθν οικονομικότερθ 

προςφορά. 

Ρλθροφορίεσ για τα τεχνικά ηθτιματα παρζχονται από τθν κα Ραρτςαλίδου Μπζττυ κάκε εργάςιμθ θμζρα, 

από 8.30 π.μ. ωσ 15.30 μ.μ.  

 

Δ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ρνευματικά Δικαιϊματα. Πλα τα προϊόντα που κα δθμιουργθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου 

τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κακϊσ και το περιεχόμενό τουσ, κα 

αποτελζςουν περιουςιακό ςτοιχείο τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ελευκζρωσ 

χρθςιμοποιοφμενο από αυτιν. Τα προϊόντα αυτά και το περιεχόμενο τουσ κα παραδίδονται από τον 

ανάδοχο ςτθν Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ που κα καταρτιςκεί 

2. Ιςχφουςα νομοκεςία - Επίλυςθ διαφορϊν. Η παροφςα προκιρυξθ και θ ςφμβαςθ που κα 

καταρτιςκεί με βάςθ αυτι, κα διζπεται αποκλειςτικά από το ελλθνικό δίκαιο. 

 

Ε. ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Η παροφςα προκιρυξθ τοιχοκολλικθκε ςε εμφανι ςθμείο ςτον πίνακα ανακοινϊςεων και 

δθμοςιοποιικθκε ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (www.pieriki-

anaptixiaki.gr).   

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ από τα γραφεία τθσ εταιρίασ και από τθν ιςτοςελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΙΕΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

Η ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

ΜΑΥΙΔΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ 
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