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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 

Για ηην επιλογή αναδόσος για ηην ςλοποίηζη ςπηπεζιών δημιοςπγικού ενηύπων και παπαγωγή 

αςηών, ήηοι α. «ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ/ΟΓΗΓΟ ΔΜΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΡΔΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ» και β.  

«ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΆΘΔ ΔΣΑΙΡΟΤ» ηος διακπαηικού  έπγος 

«Γίκηςο Δμβλημαηικών Μεζογειακών Οπεινών Όγκων-network of Emblematic Mediterranean 

Mountains», ηος Μέηπος 4.2.1 β Γιακπαηική ςνεπγαζία ηος ππογπάμμαηορ Leader (Άξοναρ 4 

ηος ΠΑΑ). 

 

Η ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΩΝ Ο.Σ.Α.  ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σηο ππ΄ αξηζ. 5807/29-06-2009 & 5954/27-7-2009 απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ην ηνπηθό πξόγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ Άμνλα 

4 «Δθαξκνγή ηεο Πξνζέγγηζεο LEADER».   

2. Σελ κε Α.Π.: 7817/23-04-2014 Απόθαζε Έληαμεο ζρεδίνπ ζπλεξγαζίαο κε ηίηιν «Γίθηπν 

Δκβιεκαηηθώλ Μεζνγεηαθώλ Οξεηλώλ Όγθσλ-network of Emblematic Mediterranean Mountains» από 

ηελ ΔΤΔ ΠΑΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ (Μνλάδα Β6) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σνκέα Κνηλνηηθώλ Πόξσλ 

θαη Τπνδνκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ  θαη ηελ κε Α.Π.: 7817/15-05-

2015 Απόθαζε Σξνπνπνίεζεο απηνύ.  

3. Σελ ππ’ αξηζ. 2α/45/21-05-2015 απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Πξνγξάκκαηνο Leader 

(Δ.Γ.Π. L).  

4. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηεο ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

 



Πποζκαλεί  

θάζε ελδηαθεξόκελν λα θαηαζέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ ςινπνίεζε ηνπ έξγνπ: ππεξεζίεο 

δεκηνπξγηθνύ θαη παξαγσγήο ησλ εληύπσλ:  

α. «ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ/ΟΓΗΓΟ ΔΜΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΡΔΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ» θαη   

β. «ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΆΘΔ ΔΣΑΙΡΟΤ»  

ηος διακπαηικού  έπγος  «Γίκηςο Δμβλημαηικών Μεζογειακών Οπεινών Όγκων-network of 

Emblematic Mediterranean Mountains», ηος Μέηπος 4.2.1 β Γιακπαηική ςνεπγαζία ηος 

ππογπάμμαηορ Leader (Άξοναρ 4 ηος ΠΑΑ). 

Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία ζα αλέιζεη ζπλνιηθά έωρ ηος ποζού ηων 

6.900,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%).  

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο έρεη θάζε 

ελδηαθεξόκελνο πνπ δύλαηαη λα πινπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ηα παξαδνηέα ηεο πξόζθιεζεο όπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζην πεδίν Α παξαθάησ. 

 

Α. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

1. Γεκηνπξγία ινγόηππνπ/εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο ηνπ Γικηύος Δμβλημαηικών Μεζογειακών Οπεινών 

Όγκων-network of Emblematic Mediterranean Mountains ( 3 ελαιιαθηηθέο) γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηνλ 

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΙΟ/ΟΓΗΓΟ ΔΜΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΡΔΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ θαη ζηα ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΑ ΓΔΛΣΙΑ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΆΘΔ ΔΣΑΙΡΟΤ 

 

2. Φπιιάδην ΚΟΙΝΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ/ΟΓΗΓΟΤ ΔΜΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ ΟΡΔΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 - Α3 δηπιήο όςεο 

 - Σξίπηπρν  

 - Έγρξσκν 

 - Υαξηί νπαιίλα 200 γξ.  

Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό ηνπ θπιιαδίνπ θαη εθηύπσζε ρηιίσλ (1000) ηεκαρίσλ 

 

3. Πέληε (5) Φπιιάδηα ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΆΘΔ ΔΣΑΙΡΟΤ (νξεηλνύ όγθνπ) κε 

ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 - Α3 δηπιήο όςεο 

 - Γίπηπρν (έλα δίπισκα)  

 - Έγρξσκν 

 - Υαξηί νπαιίλα 200 γξ.  

Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό ησλ πέληε (5) δηαθνξεηηθώλ θπιιαδίσλ θαη εθηύπσζε δηαθνζίσλ πελήληα 

(250) ηεκαρίσλ γηα θάζε δηαθνξεηηθό θπιιάδην (ζπλνιηθέο εθηππώζεηο 5Υ250=1250 ηεκάρηα) 

 



4. Έλα (1) folder γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπιιαδίνπ ΚΟΙΝΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ/ΟΓΗΓΟΤ ΔΜΒΛΗΜΑΣΙΚΩΝ 

ΟΡΔΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ θαη ησλ θπιιαδίσλ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΆΘΔ ΔΣΑΙΡΟΤ 

(νξεηλνύ όγθνπ) κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 - Έγρξσκν 

 - Υαξηί νπαιίλα 350 γξ.  

Η ππεξεζία πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκό ηνπ folder θαη εθηύπσζε πεληαθνζίσλ (500) ηεκαρίσλ 

 

 

Β. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη δηάξθεηα δύν (2) κελώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

 

Γ. ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 

ΣΟΠΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ 

ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΙΔΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ.-Ο.Σ.Α. 
ΔΩ 29/05/2015 ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14.00 

 

Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο. 

Η πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ εθηππώζεσλ. 

Η απνζθξάγηζε  θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ 

πξνκεζεηώλ ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ.-Ο.Σ.Α. ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 2α/45/21-05-2015 

απόθαζε ηεο ΔΓΠ Leader Πηεξίαο, κε θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηα ηερληθά δεηήκαηα παξέρνληαη από ηελ θα Παξηζαιίδνπ Μπέηηπ θάζε εξγάζηκε εκέξα, από 

8.30 π.κ. σο 15.30 κ.κ.  

 

 

Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Πλεπκαηηθά Γηθαηώκαηα. Όια ηα πξντόληα πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαζώο θαη ην πεξηερόκελό ηνπο, ζα απνηειέζνπλ 

πεξηνπζηαθό ζηνηρείν ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. Ο.Σ.Α., ειεπζέξσο ρξεζηκνπνηνύκελν από 

απηήλ. Σα πξντόληα απηά θαη ην πεξηερόκελν ηνπο ζα παξαδίδνληαη από ηνλ αλάδνρν ζηελ Πηεξηθήο 

Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. Ο.Σ.Α., ζύκθσλα κε ηε ζύκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί 

2. Ιζρύνπζα λνκνζεζία - Δπίιπζε δηαθνξώλ. Η παξνύζα πξνθήξπμε θαη ε ζύκβαζε πνπ ζα 

θαηαξηηζζεί κε βάζε απηή, ζα δηέπεηαη απνθιεηζηηθά από ην ειιεληθό δίθαην. 

 



Δ. ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

Η παξνύζα πξνθήξπμε ηνηρνθνιιήζεθε ζε εκθαλή ζεκείν ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ θαη 

δεκνζηνπνηήζεθε ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. Ο.Σ.Α. (www.pieriki-

anaptixiaki.gr).   

Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεύνληαη ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο από ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο θαη από ηελ ηζηνζειίδα www.pieriki-anaptixiaki.gr 

 

 ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΔΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Δ. Ο.Σ.Α. 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..  

 

 

ΟΦΙΑ ΜΑΤΡΙΓΟΤ   

ΑΝΣΙΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ Π.Δ. ΠΙΔΡΙΑ 
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