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4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007-2013) 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 – 2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» 
 

 
 
ΜΕΤΡΟ 41- ∆ΡΑΣΗ L313-4 «ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" µε ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική ∆απάνη (Αριθµός ΣΑΕ082/08280000) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ  
 

 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ   

 
 H  Επιµελητηριακή Εταιρία Στήριξης Επιχειρήσεων Ν. Πιερίας (Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.) 

∆ιακηρύττει 
 

Ανοιχτό  διαγωνισµό,  προϋπολογισµού  δαπάνης 123.000,00€  συµπεριλαµβανοµένου    Φ.Π.Α.  23%,   
(προϋπολογισµός  χωρίς ΦΠΑ: 100.000,00), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LEADER ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» µε 
τις παρακάτω κατηγορίες δράσεων: Α. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ BRAND NAME, Β. ΕΝΤΥΠΑ, Γ. ΜΜΕ, ∆. ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 
 
Το έργο µε Κωδικό  ΟΠΣΑΑ 184492, χρηµατοδοτείται µέσω του κωδικού ΣΑ 082/8, µε Κωδικό Έργου 
Π∆Ε2010ΣΕ08280000 και συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 70% (ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης 95% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης {ΕΓΤΑΑ} και 5% 
από Εθνικούς Πόρους) ενώ το υπόλοιπο 30% του προϋπολογισµού του έργου είναι Ίδια Συµµετοχή 
της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.  
 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσµία τριάντα ηµερών ( 30 ) ηµερών  από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 
  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα στα γραφεία της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., 28ης Οκτωβρίου 9, 
Κατερίνη, Τ.Κ. 60134 στις 28.08.2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ. 
 



 

  

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε ειδικά 
προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε συστηµένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στα γραφεία της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. , 28ης Οκτωβρίου 9, Κατερίνη 
60134. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής οι προσφορές παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε 
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχονται στην Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. -  µέχρι την προηγουµένη 
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. 
∆ε θα ληφθούν υπόψη και θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν προσφορές, που είτε 
υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
και  Αξιολόγησης  της  Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

Κράτους - Μέλους της Ε. Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Κεντρική ∆ιοίκηση ή 
την κύρια εγκατάσταση τους στο εσωτερικό της Ε. Ε. του Ε.Ο.Χ. και στο εσωτερικό των 
χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΠΟΕ. 

• Οικονοµικοί φορείς που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες 
ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.. 

• Ενώσεις προσώπων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλουν κοινή προσφορά και µπορούν να 
συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε 
προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της 
υλοποίησης του Έργου. 

2. Ότι όλα τα στοιχεία της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς υπογράφονται είτε 
από όλους τους κοινοπρακτούντες ή συµπράττοντες είτε από τον από κοινού ορισθέντα 
κοινό εκπρόσωπο. 

3. Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου. 

• Τα µέλη της Ένωσης µεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή κατά το στάδιο υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το 
προκηρυσσόµενο µε την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε ένωση φυσικών ή νοµικών 
προσώπων,   η   Αναθέτουσα  Αρχή   δικαιούται,   για  την   ικανοποιητική   εκτέλεση   της 
σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συστήσει κοινοπραξία δια συµβολαιογραφικού εγγράφου, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών (άρθρο 2 παρ.2 Κ.Β.Σ). 

• 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. 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: 

1. ∆ιαφηµιστικές εταιρίες (Advertising Agencies). 
2. Εταιρίες Προγραµµατισµού Μέσων και Αγοράς Χώρου και Χρόνου (Media Specialists) 
3. Εταιρίες δηµιουργίας διακριτικού σήµατος (Branding και Design). 
4. Εταιρίες δηµοσίων  σχέσεων 

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

 

Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.  



 

  

 
 
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται από την  Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., 28ης 
Οκτωβρίου 9, Κατερίνη, τηλ. 2351047263, fax: 2351047267 αρµόδια κ. Κολοκάτση Ανδροµάχη 
Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π.  και η παραλαβή της γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε µε courier. 
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του World Wide Web στη διεύθυνση http//www.champier.gr. 
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό είναι εκατόν είκοσι (120) 
ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 
µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής: κάθε προσφορά αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, της 
οποίας το  ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε € (ΕΥΡΩ) ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) του έργου. Συγκεκριµένα το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής είναι δυο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο 
διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ της Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. 
Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα 
ανωτέρω εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά το χρόνο λήξης 
ισχύος της προσφοράς και επιστρέφεται σ’ αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός µετά την 
κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 
υπογραφή της σύµβασης. 
 

 
 
                                

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π. 
 
 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 


