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ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηςη εμπειρογνωμοςφνησ ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ 

ζργου «Δίκτυο Εμβληματικϊν Μεςογειακϊν Ορεινϊν Πγκων-network of Emblematic 

Mediterranean Mountains», του Μζτρου 4.2.1 β Διακρατική Συνεργαςία του προγράμματοσ 

Leader (Άξονασ 4 του ΡΑΑ). 

 

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 με Α.Ρ.: 7817/23-04-2014 Απόφαςθ Ζνταξθσ ςχεδίου ςυνεργαςίασ με τίτλο «Δίκτυο 

Εμβλθματικϊν Μεςογειακϊν Ορεινϊν Πγκων-networkofEmblematicMediterraneanMountains» από 

τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Μονάδα Β6) του Διοικθτικοφ Τομζα Κοινοτικϊν Ρόρων και 

Υποδομϊν του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων  

3. Τθν με Α.Ρ.: 7616/15-05-2015 1θ Τροποποίθςθ τθσ αρικμ.  7817/23-04-14 Απόφαςθσ Ζνταξθσ ςχεδίου 

ςυνεργαςίασ με τίτλο «Δίκτυο Εμβλθματικϊν Μεςογειακϊν Ορεινϊν Πγκων-

networkofEmblematicMediterraneanMountains» από τθν ΕΥΕ ΡΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (Μονάδα 

Β6) του Διοικθτικοφ Τομζα Κοινοτικϊν Ρόρων και Υποδομϊν του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Τροφίμων  

4. Τθν υπ’ αρικ.1Γ/256/17-06-2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ριερικισ 

Αναπτυξιακισ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. 



5. Τθν υπ’ αρικ.1Β/47/17-06-2015 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ρρογράμματοσ Leader 

(Ε.Δ.Ρ. L).  

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

Καλεί 

Υποψθφίουσ αναδόχουσ φυςικά ι νομικά πρόςωπα για τθν εκπόνηςη εμπειρογνωμοςφνησ με 

αντικείμενο «Δυνατότητεσ εφαρμογήσ και ανάπτυξησ τοπικϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων ςτη 

περιοχή του Ολφμπου» ςτο πλαίςιο του διακρατικοφ  ζργου  «Δίκτυο Εμβλθματικϊν Μεςογειακϊν 

Ορεινϊν Πγκων-networkofEmblematicMediterraneanMountains», του Μζτρου 4.2.1 β Διακρατικι 

Συνεργαςία του προγράμματοσ Leader (Άξονασ 4 του ΡΑΑ). 

 

Η ςυνολικι αμοιβι για τθν ανωτζρω υπθρεςία κα ανζλκει ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των 9.500,00 € 

(πλζον ΦΡΑ 23%).  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα (Ν.Ρ.Ι.Δ., Ν.Ρ.Δ.Δ.), 

κοινοπραξίεσ ι ενϊςεισ τουσ,  που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ Κράτουσ-

Μζλουσ τθσ ΕΕ και ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια 

εγκατάςταςθ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, των χωρϊν του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που 

είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του ΡΟΕ και δραςτθριοποιοφνται 

νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςτο Εξωτερικό ςε αντικείμενο ςυναφζσ με το υπό ανάκεςθ.  

Πςοι επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον καλοφνται να υποβάλουν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 

ζντυπθ αίτθςθ με τα  ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά εντόσ προκεςμίασ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν, 

που αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ ανάρτθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων τθσ 

Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. ΟΤΑ, 16θσ Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ. 60100, Κατερίνθ, τθλ. 2351027541  και 

τθσ καταχϊριςθσ ςτον δικτυακό κόμβο www.pieriki-anaptixiaki.gr, ιτοι ζωσ 26 Ιουνίου 2015. 

Οι αιτιςεισ κα κατατίκενται κατά τισ ϊρεσ 09:00–14:00 μ.μ. ςτα γραφεία τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ 

Α.Ε. ΟΤΑ, 16θσ Οκτωβρίου 17β, Τ.Κ. 60100, Κατερίνθ, τθλ. 2351027541, όπου διατίκενται και 

ςχετικά ζντυπα αιτιςεων. 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ υποβολισ οι αιτιςεισ με τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά κα πρζπει να 

ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτθν εταιρεία ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ των αιτιςεων ςτα γραφεία τθσ 

Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. ΟΤΑ. 

http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/


Οι υποψιφιοι μποροφν να  αναηθτιςουν τθν πρόςκλθςθ και το ζντυπο αιτιςεων ςτθν εταιρεία μασ 

ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ και ςτο δικτυακό μασ τόπο. 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Η υπθρεςία αφορά ςτθν εκπόνηςη εμπειρογνωμοςφνησ για τισ «Δυνατότητεσ εφαρμογήσ και 

ανάπτυξησ τοπικϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων ςτη περιοχή του Ολφμπου»  ςτο πλαίςιο του ζργου 

«Δίκτυο Εμβληματικϊν Μεςογειακϊν Ορεινϊν Πγκων-network of Emblematic Mediterranean 

Mountains», του Μζτρου 4.2.1 β Διακρατική Συνεργαςία του προγράμματοσ Leader (Άξονασ 4 του 

ΡΑΑ),  ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχζδιο και ειδικότερα κα περιλαμβάνει τισ κάτωκι ενότθτεσ: 

 διερεφνθςθ των κατάλλθλων προϊόντων για τθ δθμιουργία τοπικϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων 

 διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυνεργιϊν μεταξφ των τοπικϊν επιχειριςεων ανά προϊόν ι 

ομάδεσ προϊόντων  

 ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικϊν μοντζλων  

 υποςτιριξθ δράςεων τοπικϊν ςυμφϊνων ποιότθτασ 

 μελζτθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ τοπικϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων με τθ ςυμμετοχι τοπικϊν 

επιχειριςεων ςτθν περιοχι του Ολφμπου. 

Πλα τα παραπάνω κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ αρχζσ τθσ 

χρθματοδοτοφςασ αρχισ.  

 

Β. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει διάρκεια δφο (2)  μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Γ. ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΙ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ζγγραφα ι ταχυδρομικά από τουσ ενδιαφερόμενουσ, ςε ςφραγιςμζνο 

φάκελο, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ςε ζνα (1) αντίγραφο και περιλαμβάνουν φάκελο με τα 

δικαιολογθτικά. 

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 

Τα δικαιολογθτικά, που υποβάλλουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

είναι: 

1.Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό υπογεγραμμζνθ από τον διαγωνιηόμενο καιςε περίπτωςθ 

νομικοφ προςϊπου από τον νόμιμο εκπρόςωπο του Ρροςφζροντα. Εφόςον οι προςφζροντεσ 

ςυμμετζχουν ςτον διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά 

παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ.  



2. Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, νομιμοποιθτικά ζγγραφα όπωσ  καταςτατικό ι άλλο ζγγραφο 

που να αποδεικνφει τθ ςφςταςθ του νομικοφ προςϊπου κάκε ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό(π.χ. 

ΦΕΚ Ίδρυςθσ) και τυχόν τροποποιιςεισ του, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ. Ρρακτικό 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι άλλο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτουν τα πρόςωπα που νόμιμα 

δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο. 

3.Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του δεςμεφοντοσ 

φυςικοφ προςϊπου ι οργάνου κάκε ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, για τθν ζγκριςθ ςυμμετοχισ 

του διαγωνιηόμενου ςτο διαγωνιςμό 

4.Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αλ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 

κεϊρθςθ του γνιςιου τθσ υπογραφισ,  όπου 

4α. να δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, 

 δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα τθσ παρ. 1 του άρκρου 

43 του π. δ/τοσ 60/2007, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, 

εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ προκιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ 

απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 

χρεοκοπίασ, 

 δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, 

 είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ 

υποχρεϊςεισ τουσ, 

 είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο ι Επαγγελματικό ι Εμπορικό Μθτρϊο ι 

νομίμωσ απαλλάςεται από τθν υποχρζωςθ αυτι 

4β. Να δθλϊνεται ότι: 

 Αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

Σε περίπτωςη υποψήφιου φυςικοφ προςϊπου η δήλωςη αφορά ςτο ίδιο το φυςικό πρόςωπο. Σε 

περίπτωςη υποψήφιου νομικοφ προςϊπου την δήλωςη υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του για 

το εκπροςωποφμενο από αυτόν νομικό πρόςωπο πλην του πρϊτου ςημείου του τμήματοσ 4α. που 

αφορά τον εαυτό του ατομικά.   

5. Βιογραφικό ςθμείωμα ι ςτοιχεία για το προφίλ του υποψθφίου (δομι, ζδρα, οργανόγραμμα, 

ςτοιχεία επικοινωνίασ κλπ)  

6. Αποδεικτικά ςτοιχεία εμπειρίασ ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ. 

7. Τεχνικι προςφορά -  μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

8. Οικονομικι προςφορά. 

 



Η μθ κατάκεςθ κάποιου από τα παραπάνω δικαιολογθτικά αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ από τθν 

αξιολόγθςθ. 

 

Ε ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Η τριμελισ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν, ελζγχει τα δικαιολογθτικά. Ρροβαίνει ςτθν οριςτικι 

κατάταξθ των Ρροςφορϊν και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων υπζρ του τελικά επικρατζςτερου Υποψθφίου. 

Η τελικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν γίνεται με τον υπολογιςμό τησ ςυμφερότερησ από 

οικονομική άποψη προςφοράσ. 

 

Ωσ κριτιρια αξιολόγθςθσ εκλαμβάνονται:  

α) Τεχνικι προςφορά - μεκοδολογία υλοποίθςθσ, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 60%, με κλίμακα 

βακμολόγθςθσ  από 0 ζωσ 100 

β) Οικονομικι προςφορά, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 40% . 

 

Η βακμολογία τθσ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ κα υπολογιςτεί με τον ακόλουκο τφπο:  

ΣΒΡ = 60Χ(ΤΡ/ΤMAX)+ 40X(OMIN/OΡ)  

Ππου:  

ΣΒΡ: : ςυνολικι βακμολογία προςφοράσ  

ΤΡ : βακμόσ τεχνικισ προςφοράσ  

ΤMAX : ο μεγαλφτεροσ βακμόσ τεχνικισ προςφοράσ από όλεσ όςεσ υποβλικθκαν  

OΡ : θ οικονομικι προςφορά  

OMIN : θ χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά από όλεσ όςεσ υποβλικθκαν. 

 

 Οι προςφορζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά βακμοφ ΣΒΡ τουσ.  

 

Ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο διαγωνιηόμενοσ με τθν μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία δθλαδι το 

μεγαλφτερο ΣΒΡ.  

 

ΣΤ. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Ο ανάδοχοσ ςτον οποίο το αρμόδιο όργανο αποφαςίηει να κατακυρϊςει το ζργο είναι 

υποχρεωμζνοσ να προςζλκει, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ του ζργου, να υπογράψει τθ ςφμβαςθ για το ζργο, θ οποία κα βαςίηεται 

ςτουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και κα περιζχει όςουσ όρουσ 



κρικεί ότι διευκρινίηουν τθν πρόςκλθςθ ι διευκολφνουν τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου του ζργου 

τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Η. ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

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. Εμπιςτευτικότθτα. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, που κα ςυναφκεί, αλλά και μετά 

τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθρεί εμπιςτευτικά και να μθ 

γνωςτοποιεί ςε τρίτουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ 

τφπου, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α., 

οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ περιζλκουν ςε γνϊςθ του, κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν 

και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

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

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

 

Θ. ΔΘΜΟΣΙΟΡΟΙΘΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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.  

 

 

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΙΔΟΥ  

ΑΝΤΙΡΕΙΦΕΕΙΑΧΗΣ Ρ.Ε. ΡΙΕΙΑΣ 
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