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Σέρρες, 30 Απριλίου 2018 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της εκπαίδευσης -  
επιμόρφωσης των στελεχών της ΟΤΔ σε θέματα  εφαρμογής στου Ν. 4412/2016 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει ότι 
προτίθεται να αναθέσει την εκπαίδευση -  επιμόρφωση των στελεχών της Ομάδας Τοπικής 
Δράσης (ΟΤΔ) αλλά και των εκπροσώπων των φορέων που συνδέονται άμεσα με την 
υλοποίηση του προγράμματος (τα μέλη του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων) σε θέματα  
εφαρμογής στου Ν. 4412/2016. Ειδικότερα στις προσφορές θα πρέπει να γίνεται αναφορά 
στα εξής: 

- Διάρθρωση Σεμιναρίου, Θεματολογία - Εκπαιδευτικές Ενότητες,  Εκπαιδευτικό Υλικό,  
Διάρκεια, Βεβαιώσεις παρακολούθησής  κ.α. 

Το συνολικό κόστος της υπηρεσίας θα ανέλθει έως το ύψος των #2.000,00€# πλέον Φ.Π.Α. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν τις 
συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια δηλαδή διαθέτουν  διαπίστευση 
για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης 
σε αναπτυξιακές εταιρείες. 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα πρέπει κατά  την υπογραφή της σύμβασης να αποδείξει την μη 
ύπαρξη του κωλύματος συμμετοχής του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 προσκομίζοντας στην 
ημερομηνία που θα καθορίσει η αναθέτουσα αρχή τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζονται 
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016 

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την 
προσφορά τους, μέχρι την Δευτέρα 7/5/2018 και ώρα 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να 
υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κτλ). 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται στα τηλ. 
2321064402 & 2321064403, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κα Ελένη 
Τριανταφύλλου.  

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. 
Με εντολή προέδρου  

Η συντονίστρια της Ο.Τ.Δ. 
 
 

Ελένη Τριανταφύλλου  
Οικονομολόγος 
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