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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ      Κατερίνη,  17  /2/ 2014 

                                                                                     Αρ. πρωτ.: 1415/152/12-2-2014 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

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

«Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» µε κωδικό MIS 380432, 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 – φυσικά πρόσωπα – για την ανάληψη καθηκόντων εκπόνησης επιχειρηµατικών 

σχεδίων  στο πλαίσιο της ∆ράσης 23  «Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 

και µελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις» του έργου «ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ». 

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλάβει: 
στο  πλαίσιο της ανωτέρω δράσης την εκπόνηση 3 επιχειρηµατικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησης  ή/και 

τυχόν αντίστοιχες αιτήσεις για υπαγωγή σε τρέχον πρόγραµµα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας για 

τους ωφελούµενους του έργου που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράµµατος.  

 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος  θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Οικονοµικής ή Πολυτεχνικής Σχολής 

της ηµεδαπής ή ισότιµου και αντίστοιχου αναγνωρισµένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. 

Θα πρέπει επίσης να διαθέτει επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στους τοµείς της 

ανάπτυξης και υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή να είναι 

οµογενείς ή µετανάστες µε δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. 

 

Τόπος παροχής των παρεχοµένων υπηρεσιών θα είναι η έδρα του αναδόχου. 

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παρεχόµενη υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των έξι 

χιλιάδων τριακόσια εβδοµήντα πέντε ευρώ (6.375 €),  στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι 

νόµιµες κρατήσεις.  

 

Η εκπόνηση των επιχειρηµατικών σχεδίων  θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31/06/2014.  
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Οι προσφορές, στις οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνονται: 

o Αίτηση 

o Βιογραφικό σηµείωµα 

o Τίτλος σπουδών 

o Βεβαιώσεις επαγγελµατικής  εµπειρίας 

o Τεχνική προσφορά-Μεθοδολογία υλοποίησης 

o Οικονοµική προσφορά  

θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο, ιδιοχείρως ή να αποσταλούν ταχυδροµικώς µε 

συστηµένη επιστολή ή µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς στη ∆ιεύθυνση: Επιµελητήριο Πιερίας,  28ης 

Οκτωβρίου 9, Τ.Κ. 601 00, Κατερίνη, εντός προθεσµίας 7  ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της 

παρούσας πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου Πιερίας, 

http://www.champier.gr δηλαδή έως την ∆ευτέρα 24/02/2014, ώρα 13.00 µ.µ.. Το εµπρόθεσµο των 

αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία πρωτοκόλλου του Επιµελητηρίου Πιερίας. 

 

Ο φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:  

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου «Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης 

νέων επιχειρήσεων και µελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις» στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο 

Απασχόλησης Πιερίας». 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Επιµελητηρίου Πιερίας. 

Ως κριτήρια αξιολόγησης εκλαµβάνονται : 

1) Τεχνική προσφορά-Μεθοδολογία υλοποίησης της παρεχόµενης υπηρεσίας µε συντελεστή 

βαρύτητας 60%, µε κλίµακα βαθµολόγησης από 0 έως 100. 

2) Οικονοµική προσφορά µε συντελεστή βαρύτητας 40% 

 

Η τελική αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον υπολογισµό της συµφερότερης προσφοράς.  

 

Η βαθµολογία της ανηγµένης προσφοράς κάθε προσφέροντος θα υπολογιστεί µε τον ακόλουθο τύπο: 

ΣΒΠ = 60Χ(ΤΠ/ΤMAX)+ 40X(OMIN/OΠ) 

Όπου:  

ΣΒΠ: : συνολική βαθµολογία προσφοράς 

ΤΠ : βαθµός τεχνικής προσφοράς 

ΤMAX : ο µεγαλύτερος βαθµός τεχνικής προσφοράς από όλες όσες υποβλήθηκαν 

OΠ : η οικονοµική προσφορά 

OMIN : η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά από όλες όσες υποβλήθηκαν 

 

Οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθµού ΣΒΠ τους. 

Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος µε την µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία δηλαδή το 

µεγαλύτερο  ΣΒΠ. 

 

Η απόφαση ανάθεσης θα κοινοποιηθεί εγγράφως στον επιλεγέντα ανάδοχο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2351023211, καθηµερινά από ώρες 9:00 έως 14:00 και 

µέχρι την   24/02/2014, αρµόδιος κος Παπαστεργίου Κωνσταντίνος.    

 

Για το Επιµελητήριο Πιερίας  

Ο Πρόεδρος 

 

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 


