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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Επιµελητήριο Πιερίας ως εταίρος της Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ που είναι δικαιούχος του έργου «Σχέδιο 

Απασχόλησης Πιερίας» η οποία έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά σχέδια για 

την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέµβασης 1 

«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «∆ιευκόλυνση της πρόσβασης 

στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» του 

ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

 

 

ΚΑΛΕΙ 

 
            Υποψήφιους αναδόχους για την εκτέλεση ενεργειών ευαισθητοποίησης - δηµοσιοποίησης στο πλαίσιο 

δράσεων της ενταγµένης πράξης  «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» µε κωδικό MIS 380432 στο πλαίσιο της 

∆ράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της 

Κατηγορίας Παρέµβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 

«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).  

 

1. ∆ικαιούχος του Έργου :  Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  

2. Φορέας υλοποίησης : Επιµελητήριο Πιερίας 

3. Είδος διαδικασίας : Απ΄ευθείας ανάθεση . 

4. Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν 

σαράντα δύο ευρώ και πέντε λεπτά, #10.142,05#€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% (Προϋπολογισµός 

χωρίς Φ.Π.Α 8.245,53 €). 

5. Χρηµατοδότηση έργου: Το Έργο έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της ∆ράσης 7 «Τοπικά 

σχέδια για την απασχόληση, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας 

Παρέµβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεµατικού Άξονα Προτεραιότητας 3 

«∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 

6. ∆ιάρκεια έργου: Σύµφωνα µε το συνηµµένο χρονοδιάγραµµα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) 

7. Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-03-2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

8. Τόπος κατάθεσης των προσφορών: Στο γραφείου Ειδικού Συµβούλου & Υπευθύνου του Έργου του 

Επιµελητηρίου Πιερίας κ. Νικόλαου Χουσουρίδη, 28ης Οκτωβρίου 9, Κατερινη 60100, Ισόγειο 

Επιµελητηριακού Μεγάρου τηλ. +302351023210 

9. Ηµεροµηνία και Ωρα αποσφράγισης προσφορών: 15-03-2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. 
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10. Φυσικά η Νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που 

υποβάλουν κοινή προσφορά πρέπει να ασκούν διαφηµιστικές ή άλλες συναφείς δραστηριότητες και να 

µπορούν να επιλεγούν ως Ανάδοχοι διαφηµιστικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των 

σχετικών εφαρµοστέων διατάξεων του Π∆ 261/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3688/2008 

άρθρο 12 παρ. 3 και 4, και εξειδικεύτηκε µε την Εγκύκλιο µε αριθ. πρωτ. 21227/13.08.08 της Γενικής 

Γραµµατείας Επικοινωνίας/Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και µε την Εγκύκλιο 12390/12-08-2009 της 

Γενικής ∆/νσης Στήριξης της Βιοµηχανίας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Ειδικότερα θα πρέπει να  διαθέτουν σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας σύµφωνα µε το 

πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 (από διαπιστευµένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης) στα παρακάτω πεδία 

εφαρµογής: 

• Παροχή ∆ιαφηµιστικών Υπηρεσιών. 

• Παροχή Υπηρεσιών και άµεσου marketing. 

 

• Όσον αφορά σε ενώσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει όλα τα µέλη να διαθέτουν το πιο πάνω 

σύστηµα διαχειριστικής επάρκειας. Επιπλέον σε ότι αφορά τους αλλοδαπούς συµµετέχοντες στο 

διαγωνισµό θα πρέπει να προσκοµίσουν ισοδύναµη προς το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 πιστοποίηση από 

διαπιστευµένους στη χώρα τους φορείς.  

 

• Οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 

66/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθ. 109 του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ Α' 228), το άρθ. 12 του Ν. 3310/2005 

(ΦΕΚ Α'30) και µε το άρθ. 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279) 

 

• Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό µε µία µόνο προσφορά. 

11. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών : Πιερία 

12. Προδιαγραφές των παραδοτέων  : Σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Για το Επιµελητήριο Πιερίας  

Ο Πρόεδρος 

 

 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 

 


