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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην Πάτρα 

(Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως εκπρο-

σωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δυτι-

κής Ελλάδας, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό το 

ανώτατο ποσό των 6.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων κρα-

τήσεων με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφο-

ρά, βάσει της υπ’ αριθμό  1064/ 25 - 04 -2013 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την 

επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για τη “διοργάνωση εκδήλωσης Study Visit 

(Μελέτη Επίσκεψης)” στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων της συνιστώσας 3 (component 3) του Έργου 

InCompass – INTERREG IVC, ως εξής: 

1. Υπηρεσίες προετοιμασίας – επιμέλειας – έκδοσης – εκτύπωσης υποστηρικτικού και προωθητικού 

υλικού. 

2. Υπηρεσίες εστίασης. 

3. Υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης – υποστήριξης.  

4. Υπηρεσίες μετάφρασης-διερμηνείας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διοργανώσει και να περατώσει την ως άνω αναφερόμενη 

εκδήλωση που θα αφορά στις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές, αντιστοίχως:  

 

1. Υπηρεσίες προετοιμασίας – επιμέλειας – έκδοσης – εκτύπωσης υποστηρικτικού και 

προωθητικού υλικού: 
1.1 Κατασκευή 2 banners ως εξής: 

Α. Ένα (1) banner με αυτόνομη βάση, διαστάσεων 0,80 εκ (πλάτος) * 2,00 μ. (ύψος), με το λο-

γότυπο του προγράμματος, τον τίτλο του προγράμματος και τα ονόματα των εταίρων και  

Β. Ένα (1) banner οριζόντιο διαστάσεων 1μ.(πλάτος) * 0,60 εκ. (ύψος) χωρίς βάση. 

1.2 Εκτύπωση 500 τρίπτυχων φυλλαδίων δύο όψεων (παρουσίασης του προγράμματος, 300 στην 

ελληνική γλώσσα και 200 στην αγγλική γλώσσα), διάσταση ανάπτυγμα 40εκ. (πλάτος) * 13,5 

εκ. (ύψος) σε χαρτί velvet 250 γρ., ματ πλαστικοποίηση, τετραχρωμία. Η μακέτα των φυλλαδί-

ων θα παραδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

1.3 Πενήντα (50) τσάντες από πλαστικοποιημένο ύφασμα, συνολικού μεγέθους 40εκ. ύψος *  

35εκ.πλάτος * 10 εκ. βάθος, με απεικόνιση του λογότυπου του προγράμματος, του INTERREG 

IVC, και της ΠΔΕ. Θα δοθεί δείγμα από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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2. Υπηρεσίες εστίασης:  
2.1 Παροχή ενός (1) coffee break για 40 άτομα στη διάρκεια της επίσκεψης στο χώρο του καρνα-

βαλικού εργαστηρίου με: νερό, αναψυκτικά, καφέ, βουτήματα κ.λπ. εδεσμάτων για τους συμμε-

τέχοντες  στις 05/06/2013. 

2.2 Εξασφάλιση με: νερό, αναψυκτικά, καφέ, τσάι, κέικ κ.λπ. εδεσμάτων στις 06/06/2013, για 40 

άτομα συμμετέχοντες σε όλη τη διάρκεια της εργαστηριακής συνάντησης (report preparation) 

που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Airotel Achaia Beach Hotel, από τις 

09:30 π.μ. - 12:00 μ.μ. 

2.3 Παροχή τροφοδοσίας για διάλειμμα light lunch (40 ατόμων) στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Airotel Achaia Beach Hotel, στις 12:00 μ.μ. στις 06/06/2013. 

2.4 Πραγματοποίηση 2 επίσημων πλήρης δείπνων για περίπου 40 άτομα έκαστο (σαλάτα, ορεκτικά, 

πρώτο πιάτο κρέας ή ψάρι, γλυκό, ποτά και αναψυκτικά κ.λπ.) στις 04/06/2013 και 05/06/2013 

σε εστιατόρια, κατά προτίμηση σε 2 διαφορετικές παραλιακές περιοχές του Δήμου Πατρέων. 

3. Υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης – υποστήριξης:  
Οργάνωση αίθουσας του καρναβαλικού εργαστηρίου για την πραγματοποίηση επίσκεψης. Εξασφά-

λιση: καθισμάτων (για 50 άτομα), projector, τραπέζι ομιλητή, μικροφωνική εγκατάσταση.   

4. Υπηρεσίες μετάφρασης-διερμηνείας: 
Παροχή διερμηνείας (από την ελληνική γλώσσα στην αγγλική και αντίστροφα) το πρωί της πρώτης 

ημέρας συνάντησης (04/06/2013 και ώρες 10:45 π.μ. – 12:00 μ.μ.) και το πρωί της δεύτερης ημέ-

ρας (05/06/2013 και ώρες 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.) κατά τις επισκέψεις εργασίας (ήτοι στο Επιστη-

μονικό Πάρκο Πατρών και στο καρναβαλικό εργαστήριο αντίστοιχα).  

Η παραπάνω τριήμερη εκδήλωση ορίζεται να πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Ιουνίου 2013.  

Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές πλη-

ροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία (π.χ., πρόχειρο σχέδιο της διάταξης του χώρου του καρναβαλι-

κού εργαστηρίου και της πιθανής διαμόρφωσης - διακόσμησής του, προτεινόμενες επιλογές για όλα τα 

catering – δείπνα, κ.λπ.).   

Άλλα απαιτούμενα στοιχεία: 

• Βιογραφικά 2-3 ατόμων (ή βιογραφικό στην περίπτωση φυσικού προσώπου) που έχουν μεγάλη 

εμπειρία από παρόμοια έργα - διοργανώσεις, 

• Προφίλ της εταιρείας (γενικό), 

• Τεκμηρίωση της εμπειρίας της από παρόμοια έργα - διοργανώσεις, 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων με κύριο γνώμονα την υψηλή αισθητική, καλή ποιότητα, 

την ταχύτητα παράδοσης, την καλή και αποτελεσματική λειτουργία των δραστηριοτήτων.  

Για την επιλογή του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν τρία κριτήρια με αντίστοιχο δείκτη βαρύτητας, όπως 

φαίνεται πιο κάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Στελέχωση 40% 

Εμπειρία 40% 

Οικονομική προσφορά 20% 
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Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Ρητά επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτω-

ση. Σε περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω αναφερομένων ημερομηνιών πραγματοποίησης της εκδήλωσης, 

δεν θα συνεπάγεται η οικονομική τροποποίηση ή επέκταση της προσφοράς του Αναδόχου.  

Σε περίπτωση αλλαγής των ωρών υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται 

έγκαιρα από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την οικονομική τροποποίηση ή επέκτα-

ση της προσφοράς του Αναδόχου.    

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ  (6.000,00 €), συ-

μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή διενέργειας πρόχει-

ρου διαγωνισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (δυνάμει της υπ’ αριθ. 16ης Απόφασης της 4ης 

Συνεδρίασης/2012 του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ) και στην διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 

τ.κ:264 41  Πάτρα, 1ος όροφος  μέχρι  την 13η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.   

 
 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
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