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Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2007 -2013"  με ποςοςτό 

ςυγχρηματοδότηςησ  95 % από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και  5 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμόσ ΑΕ082/8) 

 
Κατερίνθ, 28/07/2015 
Αρ. Ρρωτ.: 540 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηςη εμπειρογνωμοςφνησ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου διατοπικήσ 
ςυνεργαςίασ με τίτλο «Πολιτιςτικό Καλεντάρι τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ» 

 του Μζτρου 421α -Διατοπική ςυνεργαςία - του προγράμματοσ Leader (Άξονασ 4 του ΠΑΑ). 
 

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 υπ’  αρ. 5961/26-03-2014 Απόφαςθ ζνταξθσ ςχεδίου ςυνεργαςίασ με τίτλο «Ρολιτιςτικό 

Καλεντάρι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ» ςτο Ρ.Α.Α. 2007 – 2013, Μζτρο 421, 

Υπομζτρο 421α – Διατοπικι ςυνεργαςία. 

3. Τθν υπ’ αρικ. 259/22-7-2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ριερικισ 

Αναπτυξιακισ Α.Ε.-Ο.Τ.Α. 

4. Τθν υπ’ αρικ. 50/1/22-07-2015 απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ρ. Leader τθσ Ριερικισ Αναπτυξιακισ Α.Ε.-

Ο.Τ.Α. για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ παροφςθσ 

5. Τθν υπ’αρ. 49/27-7-2015 απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ρ. Leader τθσ Αναπτυξιακισ Νομοφ Θεςςαλονίκθσ 

Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ παροφςθσ. 

6. Το υπ’αρ. 7332/27-07-2015 ζγγραφο τθσ Αναπτυξιακισ Ρζλλασ  Α.Ε.-Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τθν 

ζγκριςθ των όρων τθσ παροφςθσ. 

7. Τθν υπ’αρ. 71/6/16-07-2015 απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ρ. Leader τθσ Αναπτυξιακισ Χαλκιδικισ Α.Ε.-

Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ παροφςθσ. 



8. Τθν υπ’αρ. 41/20-07-2015 απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ρ. Leader τθσ Αναπτυξιακισ Κιλκίσ Α.Ε.-Α.Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ παροφςθσ. 

9. Τθν υπ’αρ. 250/23-07-2015 απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ρ. Leader τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ Σερρϊν.-

Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ παροφςθσ. 

Καλεί 

Υποψθφίουσ αναδόχουσ φυςικά ι νομικά πρόςωπα για την εκπόνηςη εμπειρογνωμοςφνησ 

καταγραφήσ πολιτιςτικοφ αποθζματοσ  ςτο πλαίςιο του ζργου διατοπικήσ ςυνεργαςίασ με τίτλο 

«Πολιτιςτικό Καλεντάρι τησ Περιφζρειασ Κεντρικήσ Μακεδονίασ» το οποίο ζχει ενταχκεί ςτο 

Ρρόγραμμα "Αγροτικισ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 2007 – 2013" (ΡΑΑ), Μζτρο 421, Υπομζτρο 421α – 

Διατοπικι ςυνεργαςία,  με τθν υπϋαρικμ. 5961/26-03-2014 Απόφαςθ ζνταξθσ.  

Η ςυνολικι αμοιβι για τθν ανωτζρω υπθρεςία κα ανζλκει ςυνολικά ζωσ του ποςοφ των 6.000,00 € 

(πλζον ΦΡΑ 23%).  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, 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 και διακζτουν 

εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων, με 

προτεραιότθτα ςτουσ ζχοντεσ αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ διατοπικϊν/διακρατικϊν 

ςχεδίων ςυνεργαςίασ κακϊσ και εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςε φορείσ ι/ και ζργα που 

αφοροφν ςτον τομζα του πολιτιςμοφ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ςυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ 

τουλάχιςτον δφο (2) ςχετικοφ περιεχομζνου ζργων (εμπειρογνωμοςφνεσ, μελζτεσ κλπ). 

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 4  Αυγοφςτου 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. 

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


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. 

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

ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ και ςτο δικτυακό μασ τόπο. 

Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αντικείμενο του Σχεδίου αποτελεί θ καταγραφι και οργάνωςθ όλων των εκίμων και των 

πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που ζχουν ρίηεσ ςτθν αγροτικι παραγωγι και τα λαϊκά δρϊμενα και 

πραγματοποιοφνται αδιάκοπα τα τελευταία χρόνια ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ των προγραμμάτων 

αγροτικισ ανάπτυξθσ των νομϊν τθσ Ρ.Κ.Μ. με παραδοτζο ζνα πολιτιςτικό καλεντάρι το οποίο κα 

περιλαμβάνει πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.  

Η Εμπειρογνωμοςφνθ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχζδιο κα περιλαμβάνει τισ κάτωκι ενότθτεσ: 

 Καταγραφι και ταξινόμθςθ των εκίμων και των εκδθλϊςεων ςτισ περιοχζσ  εφαρμογισ των 

προγραμμάτων των Εταίρων Ο.Τ.Δ. του ςχεδίου, ιτοι Ριερικι Αναπτυξιακι ΑΕ ΟΤΑ, 

Αναπτυξιακι Ν. Θεςςαλονίκθσ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακι Ρζλλασ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακι 

Χαλκιδικισ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακισ Κιλκίσ ΑΑΕ ΟΤΑ, Αναπτυξιακισ Εταιρία Σερρϊν ΑΑΕ 

ΟΤΑ.  

 Κατάρτιςθ ενιαίου πολιτιςτικοφ θμερολογίου το οποίο κα εκτίνεται  ςτουσ 12 μινεσ του 

ζτουσ.  

 Οργάνωςθ κεματικϊν πολιτιςτικϊν διαδρομϊν  

Με ςκοπό τθν επιςτθμονικι επιμζλεια και τεκμθρίωςθ: 

- του περιεχομζνου τθσ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων ςτθν Κεντρικι Μακεδονία διαχρονικά, 

- τθσ πολιτιςτικισ αξίασ των εκδθλϊςεων των περιοχϊν του Δικτφου, 

- των παραδοςιακϊν ςτοιχείων κάκε εκδιλωςθσ, 

- των ςθμαντικϊν ιςτορικϊν και κοινωνικϊν ςτοιχείων κάκε πολιτιςτικισ εκδιλωςθσ. 

Η εμπειρογνωμοςφνθ κα ορίηει τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που κάκε εκδιλωςθ πρζπει να πλθροί 

ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτο καλεντάρι. Επιπλζον, κα περιγράφει τα δεδομζνα που πρζπει κάκε ΟΤΔ 

να καταγράψει τοπικά ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ για κάκε εκδιλωςθ. Αφοφ ςυγκεντρωκοφν τα 

δεδομζνα τθσ δράςθσ ςε τοπικό επίπεδο, κα ολοκλθρωκεί θ εμπειρογνωμοςφνθ με τθν κοινι 

περιγραφι του ςυνόλου των πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Πλα τα 

παραπάνω κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τα πρότυπα και τισ αρχζσ τθσ χρθματοδοτοφςασ αρχισ.  

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

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



Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

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. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Τα δικαιολογθτικά, που υποβάλλουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

είναι: 

1.Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό υπογεγραμμζνθ από τον διαγωνιηόμενο και ςε 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 Κδρυςθσ) 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 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η 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 80%, με κλίμακα 

βακμολόγθςθσ  από 0 ζωσ 100 

β) Οικονομικι προςφορά, με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 20%. 

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

ΣΒΡ = 80Χ(ΤΡ/ΤMAX)+ 20X(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.  



Σ. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

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.  

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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. 

Η. ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  

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.  

 

ΜΑΥΙΔΟΥ Ι. ΣΟΦΙΑ 
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