
  

Κατερίνθ,  20-07-2016 

Αρ. Πρωτ.: 181 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ Σ Η Ν  Α Ν Α Θ Ε  Η  Π Α Ρ Ο Χ Η   Π Ι Σ Ο ΠΟ Ι Η Η   ΜΕ  Σ Ο   Τ Σ Η Μ Α  

Δ Ι Α Χ Ε Ι ΡΙ Η    Τ ΜΦ Ω Ν Α  Μ Ε  Σ Ο  Π Ρ ΟΣ Τ Π Ο  I SO  90 01 : 200 8.   

 

Η Πιερικι Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Τ.Α. λαμβάνοντασ υπόψθ : 

 

1. Τθν απόφαςθ τθσ υπ’ αρικ. 286/01-07-2016 ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

τθσ Πιερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

2.  Τισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/16. 

 

Ανακοινώνει 

 
ότι προτίκεται να προβεί ςτθν ανάκεςθ Πιςτοποίθςθσ τθσ Πιερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. 
Ο.Τ.Α. με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.  
Ειδικότερα ςτθν εταιρεία κα πρζπει να διενεργθκεί Επικεϊρθςθ κακϊσ και να 
ςυνταχκεί ζκκεςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα τθσ Επικεϊρθςθσ του Συςτιματοσ  που 
εφαρμόηεται, τισ διαπιςτϊςεισ και τα ςθμεία που απαιτοφν βελτίωςθ, ςφμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2008. Τα επόμενα δφο χρόνια κα πρζπει επίςθσ να διενεργοφνται 
Επικεωριςεισ Επιτιρθςθσ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ εμπζδωςθσ, τιρθςθσ και 
αποτελεςματικότθτασ του Συςτιματοσ.    
Η παρεχόμενθ υπθρεςία κατατάςςετε ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 79420000-4.  

 

 
    

 

 

 

 

ΠΙΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  

Α.Ε.  Ο.Τ.Α. 

 

 

 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
INTERREG V –B MEDITERRANEAN (MED) 

COOPERATION PROGRAMME 2014 – 2020 

 



  

Προσ τοφτο κα ςυνάψει Σφμβαςθ με φορζα που αςκεί τθν ανωτζρω δραςτθριότθτα, με 
τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ και με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι 
προςφοράσ, θ οποία κα ζχει διάρκεια από 30/09/2016 ζωσ 30/09/2019. 

Ο προχπολογιςμόσ του ζργου κα ανζρχεται ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ 
(2.500,00€), πλζον Φ.Π.Α. 600,00€, δθλαδι ςε ςυνολικό ποςό τρείσ χιλιάδεσ εκατό 
ευρϊ (3.100,00€) και κα καλυφκεί από πόρουσ των ζργων: 1) «Τοπικό πρόγραμμα 
LEADER/CLLD του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για τθν περιοχι του 
Νομοφ Πιερίασ» και 2) «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations 
of excellence – EmbleMatiC» ςτο πλαίςιο  του  προγράμματοσ INTERREG V-B 
MEDITERRANEAN (MED) COOPERATION PROGRAMME 2014-2020. Ο επιμεριςμόσ ςτα 
παραπάνω ζργα κα γίνει ανάλογα με τον επιμεριςμό των δαπανϊν όπωσ αυτόσ 
εκάςτοτε ορίηεται ςτθν αντίςτοιχθ απόφαςθ επιμεριςμοφ λειτουργικϊν δαπανϊν του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ εταιρείασ.  

Τον ανάδοχο κα βαρφνουν οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων, όπωσ αυτζσ εκάςτοτε ιςχφουν.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν μέχρι την 31-07-2016 και ϊρα 14:00 
κλειςτό φάκελο με οικονομικι προςφορά, ςτα γραφεία τθσ εταιρείασ (2οσ όροφοσ), ι να 
τθν αποςτείλουν ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ 16θσ Οκτωβρίου 17Β, 601 00 Κατερίνθ.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν κα 
κεωρθκοφν εκπρόκεςμεσ και κα απορριφκοφν. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι  διεφκυνςθ τθσ Πιερικισ 
Αναπτυξιακισ Α.Ε. ΟΤΑ (www.pieriki-anaptixiaki.gr). 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτα 
τθλζφωνα 23510 27541 (κ. Μ. Παρτςαλίδου).   

Η επιλογι των υποψθφίων κα γίνει φςτερα από αξιολόγθςι τουσ από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο (Δ.Σ.) τθσ Πιερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. Ο.Τ.Α. H ανάκεςθ τθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί με τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ 
Πιερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε. ΟΤΑ και του αναδόχου. 

 

 

 

 Κατερίνη, 20/07/2016 
 Για την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. 
  

  
 
 

 Σοφία Μαυρίδου 
 Πρόεδρος Δ.Σ. 

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

