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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Η ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΩΝ Ο.Σ.Α  λειτουργϊντασ ωσ Ομάδα Σοπικισ Δράςθσ 

του Σοπικοφ Προγράμματοσ LEADER λαμβάνοντασ υπόψθ : 

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

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

4 «Εφαρμογι τθσ Προςζγγιςθσ LEADER».   

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

λειτουργίασ, Απόκτθςθ δεξιοτιτων, εμψφχωςθ» τθσ ΟΣΔ Πιερικι Αναπτυξιακι ΑΕ ΟΣΑ ςτο 

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

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

αυτισ. 

3. Σθν απόφαςθ τθσ υπ’ αρικ. 259/22-07-2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 

Πιερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 

4. Σθν υπ’ αρικ. 50/3/22-07-2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Προγράμματοσ Leader 

(Ε.Δ.Π. L).  

5. Σον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 

Ανακοινϊνει 

Σθ ςφναψθ τριϊν (3) ςυμβάςεων ζργου για τθν κάλυψθ αναγκϊν τθσ Πιερικισ Αναπτυξιακισ ΑΕ 

Ο.Σ.Α., που εδρεφει ςτθν Οδό 16θσ Οκτωβρίου 17β, Κατερίνθσ, Σ.Κ. 60100, ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ 



του ζργου: «Εφαρμογι του τοπικοφ προγράμματοσ LEADER ςτα πλαίςια του άξονα 4 “Εφαρμογι τθσ 

προςζγγιςθσ LEADER” του προγράμματοσ Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007-2013». 

υγκεκριμζνα θ Πιερικι Αναπτυξιακι ανακοινϊνει ότι προτίκεται να ςυνεργαςτεί με: 

 Δφο (2) Πολιτικοφσ Μθχανικοφσ ΠΕ ι ΣΕ (αντικείμενα Α και Β)  

 Ζναν (1) Οικονομολόγο ΠΕ (αντικείμενο Γ)  

Με ειδικότερα ςτοιχεία ςφμβαςθσ όπωσ ακολουκοφν.  

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΕΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Σο ζργο που κα αναλάβουν οι εξωτερικοί ςυνεργάτεσ τθσ  Πιερικισ Αναπτυξιακισ ΑΕ Ο.Σ.Α., κα 

αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ του Σοπικοφ Προγράμματοσ ςτα πλαίςια του Άξονα 

4 «Εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ LEADER του προγράμματοσ Αγροτικι Ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ 2007 – 

2013»  (Π.Α.Α.) ςτο νομό Πιερίασ και ειδικότερα ενόψει των εντάξεων ζργων τθσ 5θσ προκιρυξθσ 

του προγράμματοσ, θ οποία ζγινε φςτερα από «Κατανομι Πιςτϊςεων ςτο πλαίςιο του Άξονα 4 του 

Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2007-2013 (ΠΑΑ). 

Η επιλογι των ειδικοτιτων και των κφριων προςόντων επιλογισ πραγματοποιικθκε με βάςθ το 

φυςικό αντικείμενο του ζργου που καλοφνται οι ανάδοχοι να αναλάβουν κακϊσ επίςθσ και με βάςθ 

τα εγκεκριμζνα τεχνικά δελτία του προγράμματοσ. Η διάρκεια των ςυμβάςεων των εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν κα είναι από τθν υπογραφι τουσ ζωσ 31/12/2015 και θ καταβολι τθσ αμοιβισ κα 

πραγματοποιείται με βάςθ τθν πορεία υλοποίθςθσ του ζργου με τθν προςκόμιςθ των αντίςτοιχων 

παραςτατικϊν (Σιμολόγιο  Παροχισ Τπθρεςιϊν). ε κάκε περίπτωςθ θ διάρκεια των ςυμβάςεων 

μπορεί να είναι ςφμφωνθ με τα οριηόμενα ςτο ιςχφον κεςμικό πλαίςιο.  

υγκεκριμζνα ανά ειδικότθτα το αντικείμενο που κα αναλάβουν οι ςυνεργάτεσ τθσ εταιρείασ κακϊσ 

και το ενδεικτικό κόςτοσ είναι : 

Αντικείμενο Α. Πολιτικόσ Μηχανικόσ (ΠΕ ή ΣΕ) (Ενδεικτικό κόςτοσ ζργου 7.500,00 € πλζον ΦΠΑ) 

Σα κφρια κακικοντα που κα αναλάβει είναι θ ζγκριςθ, ο ζλεγχοσ και θ πιςτοποίθςθ του 

φυςικοφ αντικειμζνου των ζργων που χρθματοδοτοφνται από το τοπικό πρόγραμμα (κα 

αναλάβει κυρίωσ επιτόπιεσ επικεωριςεισ ςτα εργοτάξια των ζργων, κα παρακολουκεί τθν 

πρόοδο του φυςικοφ αντικειμζνου, κα ςυντάςςει τισ αντίςτοιχεσ καταςτάςεισ και αναφορζσ 

κλπ).  

Αντικείμενο Β. Πολιτικόσ Μηχανικόσ (ΠΕ ή ΣΕ) (Ενδεικτικό κόςτοσ ζργου 8.500,00 € πλζον ΦΠΑ) 



Σα κφρια κακικοντα που κα αναλάβει, αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ και ζλεγχο των 

απαιτοφμενων αδειοδοτιςεων (ςε επίπεδο νομοφ και περιφζρειασ), τθν εφαρμογι των 

ςχετικϊν διατάξεων για τθν ωρίμανςθ των δθμοςίων ζργων, τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ 

αντικειμζνου των δθμοςίων ζργων, τθν ορκότθτα υλοποίθςθσ των ενταγμζνων δθμοςίων 

ζργων,  κλπ.  

Αντικείμενο Γ. Οικονομολόγοσ (ΠΕ) (Ενδεικτικό κόςτοσ ζργου 7.500,00 € πλζον ΦΠΑ) 

Σα κφρια κακικοντα που κα αναλάβει αφοροφν, τθν ζγκριςθ, τον ζλεγχο και τθν 

πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου των ζργων που χρθματοδοτοφνται από το τοπικό 

πρόγραμμα (επιτόπιεσ επικεωριςεισ, ςφνταξθ απολογιςτικϊν βεβαιϊςεων υλοποίθςθσ των 

επενδφςεων που χρθματοδοτοφνται από το πρόγραμμα, ζλεγχοσ τιρθςθσ τθσ ςχετικισ 

λογιςτικισ μερίδασ, ζλεγχοσ τιρθςθσ των κανόνων που προβλζπονται από τον ΚΒ από τουσ 

επενδυτζσ του προγράμματοσ, υπθρεςίεσ λογιςτικοφ ελζγχου). 

2. ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ 

2α. Γενικά Προςόντα Υποψηφίων 

Οι υποψήφιοι πρζπει : 

1. Να είναι Ζλληνεσ πολίτεσ 

Για όςουσ ζχουν αποκτιςει τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ κα πρζπει να ζχει παρζλκει 

ζνα (1) τουλάχιςτον ζτοσ από τθν απόκτθςθ τθσ, μζχρι τθν θμερομθνία λιξεωσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων. Εξαίρεςθ: Δικαιοφνται να είναι υποψιφιοι και πολίτεσ των κρατϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ (Ν. 2431/1996). 

Για τουσ πολίτεσ αυτοφσ απαιτείται θ γνϊςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςε βακμό επαρκι για τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων του οικείου κλάδου, θ οποία αποδεικνφεται με πιςτοποιθτικό 

Ελλθνομάκειασ (Ν. 2413/1996 άρκρο 10 παρ. 1), Δ’ επιπζδου που χορθγείται από το Κζντρο 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ (τθλ.: (2310) 459101/5 και (210) 9213112). Επίςθσ, αποδεικνφεται με αντίςτοιχο 

πιςτοποιθτικό του χολείου τθσ Νζασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ (Πανεπιςτθμιοφπολθ, Θεςςαλονίκθ, Σ.Κ. 54006, τθλ. 2310/997571-72-76) το οποίο 

χορθγείται φςτερα από ςχετικι εξζταςθ του υποψθφίου. Δικαιοφνται επίςθσ να είναι υποψιφιοι 

και όςοι απζκτθςαν τθν ελλθνικι ικαγζνεια με πολιτογράφθςθ αλλά δεν ζχει παρζλκει ζτοσ από τθν 

απόκτθςθ τθσ, εφόςον μζχρι τθν απόκτθςθ τθσ ιταν υπικοοι κράτουσ μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ενϊςεωσ. 

2. Να ζχουν τθν υγεία και τθ φυςική καταλληλότητα που τουσ επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των 

κακθκόντων τθσ ειδικότθτασ που επιλζγουν. 



3. Οι άνδρεσ μζχρι τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων να ζχουν εκπληρϊςει τισ 

ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ. 

ΕΞΑΙΡΕΗ : 

Δεν απαιτείται εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν υποχρεϊςεων για τουσ πολίτεσ κράτουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ, για τουσ οποίουσ δεν προβλζπεται τζτοιο κϊλυμα ςτθ χϊρα τουσ. 

 

2β. Ουςιαςτικά Προςόντα Υποψηφίων 

 

Αντικείμενο Α. Πολιτικόσ Μηχανικόσ (ΠΕ ή ΣΕ) 

Απαραίτητα Προςόντα: 

1. Δίπλωμα Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΑΕΙ ι ΣΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ 

αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ. 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςία, κειμζνων, β) 

υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.   

4. Εμπειρία τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν ςε κζματα υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ ιδιωτικϊν 

ζργων και γνϊςεισ ςχετικοφ νομικοφ πλαιςίου.  

5. Κατοχι άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

 

Αντικείμενο Β. Πολιτικόσ Μηχανικόσ (ΠΕ ή ΣΕ) 

Απαραίτητα Προςόντα: 

1. Δίπλωμα Πολιτικοφ Μθχανικοφ ΣΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ 

αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

2. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ Πολιτικοφ Μθχανικοφ. 

3. Γνϊςθ χειριςμοφ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςία, κειμζνων, β) 

υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν διαδικτφου.   

4. Εμπειρία τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) ετϊν ςε παρακολοφκθςθ δθμοςίων ζργων και γνϊςθ 

ςχετικοφ νομικοφ πλαιςίου. 

5. Κατοχι άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

 

Αντικείμενο Γ. Οικονομολόγοσ (ΠΕ) 

Απαραίτητα Προςόντα: 

1. Άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ οικονομικοφ επαγγζλματοσ 



2. Πτυχίο Οικονομολόγου ΑΕΙ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ 

αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 

3. Ευχζρεια ςτθ χριςθ Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι και Εμπειρία ςτθν ειςαγωγι δεδομζνων ςτο 

Ελλθνικό Ολοκλθρωμζνο Πλθροφοριακό φςτθμα.  

4. Εμπειρία τουλάχιςτον 10 ετϊν ςε κζματα διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ 

ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων και αντικειμζνου λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ.  

5. Κάτοχοσ άδειασ οδιγθςθσ αυτοκινιτου. 

3. ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων είναι θ 28 Αυγοφςτου 2015 θμζρα Παραςκευι 

και ϊρα 14:30. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε 

ταχυδρομικά, είτε με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι ταχυμεταφορά ςτα γραφεία τθσ ΠΙΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. ςτθν Κατερίνθ οδόσ 16θσ Οκτωβρίου 17β, 60100. Ιςχφουςεσ είναι μόνο οι 

αιτιςεισ οι οποίεσ κα παραλθφκοφν από τθν ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ των αιτιςεων. ε περίπτωςθ υποβολισ με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι ι ταχυμεταφορά κα πρζπει θ αίτθςθ να περιζλκει ομοίωσ ςτο πρωτόκολλο τθσ εταιρείασ 

μζχρι τθν προαναφερκείςα θμζρα και ϊρα με αποκλειςτικι ευκφνθ των ενδιαφερομζνων. 

Η αίτθςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από φωτοτυπία αςτυνομικισ ταυτότθτασ, υπεφκυνθ διλωςθ 

όπωσ το υπόδειγμα (παράρτθμα Ι), αποδεικτικά των πεδίων 1 και 2 κάκε αντικειμζνου και 

βιογραφικό ςθμείωμα για απόδειξθ των υπολοίπων πεδίων. Τπεφκυνοσ για τθν παροχι 

πλθροφοριϊν και τθν παραλαβι των αιτιςεων είναι θ κα Μπζττυ Παρτςαλίδου, τθλ. 23510 27541 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται τθν παροφςα 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και από τθν ιςτοςελίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr 

 

 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Σ.Α. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..  

 

ΜΑΤΡΙΔΟΤ Ι. ΟΦΙΑ 

 
  



Παράρτθμα Ι 

 


