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Λακία,15 Ινπλίνπ 2017 
Αξηζκ. Πξση.: 1602 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 
ΘΔΜΑ: «Αλάξηεζε πξνζσξηλώλ πηλάθσλ θαηάηαμεο ππνςεθίσλ γηα πξόζιεςε, κε ζύκβαζε κίζζσζεο 

έξγνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δνκή ππνζηήξημεο δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο - 
ΓΕΦΤΡΑ» κε θσδηθό ΟΠ 5001973 ηνπ ΕΠ «ηεξεά Ειιάδα 2014-2020», ζηα πιαίζηα ηεο 
πξόζθιεζεο  κε αξηζκ. πξση 1333/19-5-2017». 

 
 
Έρνληαο ππόςε: 
1. Σελ αξηζκ. πξση 1333/19-5-2017 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζύκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δνκή ππνζηήξημεο δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο - 
ΓΕΦΤΡΑ» κε θσδηθό ΟΠ 5001973 ηνπ ΕΠ «ηεξεά Ειιάδα 2014-2020»,  

2. Σν απν 13/6/2017 (ΠΣΑ/1602/14-6-2017) πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεοησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο θαη θαηάξηηζεο πηλάθσλ πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο Πξάμεο «Δνκή ππνζηήξημεο δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο - ΓΕΦΤΡΑ» κε θσδηθό ΟΠ 
5001973 ηνπ ΕΠ «ηεξεά Ειιάδα 2014-2020» 

 
Σν Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο γλσζηνπνηεί όηη, ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο 
«Δνκή ππνζηήξημεο δξάζεσλ θνηλσληθήο έληαμεο - ΓΕΦΤΡΑ» κε θσδηθό ΟΠ 5001973 ηνπ ΕΠ «ηεξεά 
Ειιάδα 2014-2020», θαηαξηίζηεθαλ από ηελ αξκόδηα επηηξνπή, βάζε ηεο (1) ζρεηηθήο πξόζθιεζεο 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νη πξνζσξηλνί πίλαθεο θαηάηαμεο θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνύ Σακείνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο (www.pta.stereahellas.gr) ζηηο 
15/6/2017. 

Οη ππνςήθηνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξώλ 
(ππνινγηδόκελεο εκεξνινγηαθά), ε νπνία αξρίδεη από ηελ επόκελε ηεο αλάξηεζεο ησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σακείνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Ειιάδαο, ήηνη από 
16/06/2017, εκέξα Πέκπηε, έσο θαη 26/06/2017, εκέξα Δεπηέξα. 

Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κέζσ 
ππεξεζηώλ ηαρπκεηαθνξώλ, εληόο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ δηάζηαζεο Α4, ππόςε ηεο Επηηξνπήο 
Ελζηάζεσλ, ζηε δηεύζπλζε: 

 

Πεπιθεπειακό Σαμείο Ανάπηςξηρ Πεπιθέπειαρ ηεπεάρ Δλλάδαρ 

Λ. Καλςβίων 2, Λαμία 

Σ.Κ.: 35132 

Σηλέθωνο: 2231354721 

Φαξ: 2231354720 

Τπόψη ηηρ Δπιηποπήρ Δνζηάζεων για ηην ςπ’ απιθμ. Ππωη.1333/19-5-2017 

Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ για ζύναψη ζύμβαζηρ μίζθωζηρ έπγοςγια ηην θέζη με 
κωδικό …............... ζηο πλαίζιο  ηηρ Ππάξηρ με κωδικό MIS 5001973 και ηίηλο «Γομή ςποζηήπιξηρ 

δπάζεων κοινωνικήρ ένηαξηρ - ΓΔΦΤΡΑ», 
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ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ελζηάζεσλ, σο εκεξνκελία ππνβνιήο ινγίδεηαη ε 
εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη επί ηνπ θαθέινπ από ην θνξέα απνζηνιήο.  

Οη ελζηάζεηο θαηά ησλ πξνζσξηλώλ πηλάθσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο. Ελζηάζεηο θαηά 
ηνπ πίλαθα ζπλνιηθά, ή θαηά ηνπ ζπλόινπ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνεγνύληαη ηνπ εληζηάκελνπ, θ.ιπ. 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ελεκεξώλνληαη νη ππνςήθηνη όηη, ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 17/2002 Απόθαζε ηεο Αξρήο 
Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο 
ηεξεάο Ειιάδαο, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνπο ινηπνύο 
ππνςεθίνπο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο, ζύκθσλα κε ηε λόκηκε δηαδηθαζία ππνβνιήο 
ελζηάζεσλ. 

 
Εζσηεξηθή Δηαλνκή: 
1) Υξνλνινγηθό αξρείν 
2) Φ. Δξάζεο 

 
 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 

 
 
 

 
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  
 
 
 
 
 
 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΑΡΑ 
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