
                                                                     

 

Κατερίνη, 08/11/2013 

Α.Π. 566 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α  σύμφωνα με:  

 Τη Σύμβαση Επιχορήγησης για Εξωτερικές Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2.1.3.73452.307/MIS-ETC : 2620) για το έργο «Local/Regional Economic 

Development Network as decisive leverage point for enhanced competitiveness in the 

Black Sea Basin regions “LRED Net”» στο πλαίσιο του Joint Operational Programme 

“Black Sea Basin 2007-2013”.  

 Το Συμφωνητικό Συνεργασίας της Πιερικής Αναπτυξιακής με το Συντονιστή Εταίρο 

για το έργο «Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage 

point for enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions “LRED Net”» στο 

πλαίσιο του Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007-2013”.  

 Την 240/08-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. της Πιερικής Αναπτυξιακής  

 

Προσκαλεί 

 
υποψηφίους αναδόχους να υποβάλλον οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσίας όπως 

κατωτέρω περιγράφεται: 

 

Αντικείμενο 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος/Τοπικός Εμπειρογνώμονας θα υποστηρίξει τη διεξαγωγή 3 

ασκήσεων με στόχο την Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη (Local Economic Development-LED) 

μέσω εφαρμογής της μεθοδολογίας PACA-Participatory Appraisal of Competitive Advantage 

(Συμμετοχική Εκτίμηση Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) σύμφωνα με το Εγχειρίδιο 

Εφαρμογής της Συμμετοχικής Εκτίμησης του   Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (PACA), το 

οποίο θα δοθεί από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α.. Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνος για 

το οργανωτικό τμήμα των ασκήσεων (επαφή με τα μέλη των ομάδων εργασίας, συλλογή 

πληροφοριών, οργάνωση των εργαστηρίων/λοιπών εκδηλώσεων, οργάνωση 

χρονοδιαγράμματος ασκήσεων, γενική υποστήριξη ενεργειών κάθε άσκησης). Τέλος, θα είναι 

υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συγγραφή και έκδοση των εγχειριδίων κάθε άσκησης που θα 

τονίζει τα κύρια αποτελέσματα και πρωτοβουλίες. 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και να διαθέτουν επαγγελματική 

εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στον τομέα υποστήριξης προγραμμάτων τοπικής 

ανάπτυξης.  

 

Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των ανωτέρω καθηκόντων ανέρχεται στο ποσό των 

4.500 € πλέον Φ.Π.Α. (ήτοι συνολικό ποσό 5.535,00€). 

 

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31
η
 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα της φάσης του έργου.  

 

 

 

 



                                                                     

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 Αίτηση 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Τίτλο Σπουδών 

 Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 

στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.-Ο.Τ.Α., 16
ης

 Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη, 

60100, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και την 26
η
 

Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.   

 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ιδιοχείρως, 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση: Πιερική 

Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α., 16
ης

 Οκτωβρίου 17β, Κατερίνη, 60100, μέχρι την παραπάνω 

ημέρα και ώρα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία 

πρωτοκόλλου της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 

Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ΔΙΥΘΥΝΣΗ του 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου: «Επιλογή Τοπικού Εμπειρογνώμονα 

για τη διεξαγωγή ασκήσεων μεθοδολογίας LED/PACA» στο πλαίσιο του έργου 

«Local/Regional Economic Development Network as decisive leverage point for 

enhanced competitiveness in the Black Sea Basin regions “LRED Net”» στο πλαίσιο 

του Joint Operational Programme “Black Sea Basin 2007-2013”. 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της 

Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.-Ο.Τ.Α. η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. 240/08-11-2013 

απόφαση του Δ.Σ. 

 

Πληροφορίες παρέχονται από τον κο Ζαπουνίδη Κων/νο κάθε εργάσιμη ημέρα, από 9.00 π.μ. 

ως 15.00 μ.μ.  

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Μαυρίδου Ι. Σοφία 

 


