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Καηεξίλε, 08/06/2015 

Α.Π.: 348 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

Η Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή Α.Δ. ΟΣΑ  σο εηαίξνο ηεο Α.. ΠΙΔΡΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ πνπ είλαη δηθαηνχρνο 

ηνπ έξγνπ «σέδιο Απαζσόληζηρ Πιεπίαρ» κε θσδηθφ MIS 380432,  ε νπνία έρεη εληαρζεί θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 «Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ εξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1 «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο 

απαζρφιεζεο» ηνπ Θεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

Απαζρφιεζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» ηνπ 

ΔΠΑ, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν) 

 

ΚΑΛΔΙ 

 

            Τπνςήθηνπο αλαδφρνπο γηα ηελ εθηέιεζε ελεξγεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο – δεκνζηνπνίεζεο ζην 

πιαίζην ηεο  Γξάζεο 33 «Γξάζεηο δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ» ηεο εληαγκέλεο 

πξάμεο «ρέδην Απαζρφιεζεο Πηεξίαο»  

 

1. Γηθαηνχρνο ηνπ Έξγνπ :  Α.. ΠΙΔΡΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ  

2. Φνξέαο πινπνίεζεο : Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή ΑΔ ΟΣΑ 

3. Δίδνο δηαδηθαζίαο : Απ΄επζείαο αλάζεζε. 

4. Πξνυπνινγηζκφο: Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηξηψλ ρηιηάδσλ 

εβδνκήληα πέληε  επξψ, #3.075,00#€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% (Πξνυπνινγηζκφο 

ρσξίο Φ.Π.Α 2.500,00 €). 

5. Υξεκαηνδφηεζε έξγνπ: Σν Έξγν έρεη εληαρζεί θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 7 

«Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ απαζρφιεζε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ 

εξγαζίαο» ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1 «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο» ηνπ Θεκαηηθνχ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 «Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ Απαζρφιεζε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2007-2013» ηνπ ΔΠΑ, ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) 

6. Γηάξθεηα έξγνπ: Έσο 30/06/2015 

7. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 15-06-2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

14:00. 

8. Σφπνο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ: ηα γξαθεία ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο ΑΔ ΟΣΑ, 16εο 

Οθησβξίνπ 17β, Καηεξηλε 60100, 2νο φξνθνο ηει. 2351027541 

9. Ηκεξνκελία θαη Ωξα απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ: 15-06-2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:30. 

10. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο: Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα νπνηαζδήπνηε κνξθήο, πνπ αλαιακβάλνπλ 

ηελ ππνζηήξημε θαη νξγάλσζε εθδειψζεσλ. 

  Κάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε κία κφλν πξνζθνξά. 

11. Σφπνο Παξνρήο Τπεξεζηψλ:Ν. Πηεξίαο. 

12. Πξνδηαγξαθέο ησλ παξαδνηέσλ: 

• Πξαγκαηνπνίεζε 1 εκεξίδαο  

• Πξνεηνηκαζία θαη δεκνζίεπζε δειηίσλ ηχπνπ 
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ηηο πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:  

o Αίηεζε  

o Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ή πξνθίι ππνςεθίνπ 

o Βεβαηψζεηο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο.  

o Σερληθή πξνζθνξά - κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ  

o Οηθνλνκηθή πξνζθνξά  

 

Η κε θαηάζεζε θάπνηνπ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά απνηειεί θξηηήξην απνθιεηζκνχ απφ ηελ 

αμηνιφγεζε 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηδηνρείξσο ή λα απνζηαινχλ 

ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ππεξεζία ηαρπκεηαθνξάο. Ο θάθεινο πξέπεη απαξαίηεηα λα 

θέξεη ην ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο 

ελδείμεηο:  

Δκδήλυζη ενδιαθέπονηορ για ηην ανάλητη ηος έπγος εςαιζθηηοποίηζηρ – δημοζιοποίηζηρ ζηο 

πλαίζιο ηηρ  Γπάζηρ 33 «Γπάζειρ δημοζιοποίηζηρ ηυν αποηελεζμάηυν ηος έπγος» ηηρ ενηαγμένηρ 

ππάξηρ «σέδιο Απαζσόληζηρ Πιεπίαρ»  

 

Η αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. Ο.Σ.Α..  

 

Χο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο εθιακβάλνληαη:  

α) Σερληθή πξνζθνξά - κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ, κε ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 60%, κε θιίκαθα βαζκνιφγεζεο  απφ 0 έσο 100 

β) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 40% . 

 

Η ηειηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζςμθεπόηεπηρ πποζθοπάρ.  

 

Η βαζκνινγία ηεο αλεγκέλεο πξνζθνξάο θάζε πξνζθέξνληνο ζα ππνινγηζηεί κε ηνλ αθφινπζν ηχπν:  

ΒΠ = 60Χ(ΣΠ/ΣMAX)+ 40X(OMIN/OΠ)  
Όπνπ:  

ΒΠ: : ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνζθνξάο  

ΣΠ : βαζκφο ηερληθήο πξνζθνξάο  

ΣMAX : ν κεγαιχηεξνο βαζκφο ηερληθήο πξνζθνξάο απφ φιεο φζεο ππνβιήζεθαλ  

OΠ : ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  

OMIN : ε ρακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά απφ φιεο φζεο ππνβιήζεθαλ. 

 

 Οη πξνζθνξέο θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά βαζκνχ ΒΠ ηνπο.  

Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν δηαγσληδφκελνο κε ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία δειαδή ην 

κεγαιχηεξν ΒΠ.  

 

Η απφθαζε αλάζεζεο ζα θνηλνπνηεζεί εγγξάθσο ζηνλ επηιεγέληα αλάδνρν. 

 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 2351027541, αξκφδηα θα. Παξηζαιίδνπ, θαζεκεξηλά θαηά 

ηηο ψξεο 9:00 έσο 14:00 θαη κέρξη ηελ 15.06.2015. 

 

Η παξνχζα ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο Α.Δ. Ο.Σ.Α  κε 

απνδεηθηηθφ θαη ζα αλαξηεζεί ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο (www.pieriki-anaptixiakii.gr) 

θαη ηεο «Πηεξηθήο χκπξαμεο» (www.pierikisympraxi.gr). 

  

Γηα ηελ Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή ΑΔ ΟΣΑ  

Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

νθία Μαπξίδνπ 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Πηεξίαο 

 
 

 

 

 

 

 


