
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Π ρ ό σ κ λ η σ η ς  ε κ δ ή λ ω σ η ς  ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς  

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α /95) περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

3. Την υπ’ αριθμό 2141/22-01-1998 Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και 

Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμό 40608 (ΦΕΚ 1428Β/22-10-2001) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  
4. Την υπ’ αριθμό 2/45564/0026 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης και 

ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 

247Α/95) και την υπ’ αριθμό 35130/739 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, περί αύξησης 
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων 
(ΦΕΚ 1291Β/2010). 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266Α/96) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 

6. Το Π.Δ.60/16-03-2007 (ΦΕΚ 64Α/2007) «Περί κανονισμού προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.» 
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ.334/2000 (ΦΕΚ 279Α/00) κατά το μέρος που 

αφορούν στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
71/304/26-07-1971 

8. Τις διατάξεις του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285Α/00) Μέρος 2ο, άρθρο 25 «Ρυθμίσεις στα τέλη 
χαρτοσήμου» 

9. Το Π.Δ118/16-03-2007 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας της 

Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» 
10. Τον προϋπολογισμό του έτους 2014 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας και ΚΑ 61.01.001415 
11. Την ανάγκη επιλογής αναδόχου για την για την  σύνταξη έκθεσης αναφοράς και Μελέτες 

περιπτώσεων του έργου BUILD SEE» στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου 

«Addressing the divide between EU indications and their pratical implementation in the 
green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East 

Europe regions, (BUILD SEE)”. 
12. Την υπ’ αρ. 50/2013 απόφαση της υπ’ αρ. 8/2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ 

περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΠΤΑ-ΠΔΕ 
13. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1564/05-06-2014 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:14REQ002092374 2014-

06-05) 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1572/06-06-2014 απόφαση διάθεσης πίστωσης για την  σύνταξη 
έκθεσης αναφοράς και Μελέτες περιπτώσεων του έργου BUILD SEE» στα πλαίσια 

υλοποίησης δράσεων του έργου «Addressing the divide between EU indications and their 
pratical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of 

residential areas in South East Europe regions, (BUILD SEE)” (ΑΔΑΜ:14REQ002098504 

2014 -06—11) 
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Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή 

προσφορών για την σύνταξη έκθεσης αναφοράς και Μελέτες περιπτώσεων του έργου BUILD 
SEE» στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του έργου «Addressing the divide between EU 

indications and their pratical implementation in the green construction and eco-social re-
qualification of residential areas in South East Europe regions, (BUILD SEE)” ύψους δαπάνης 

έως 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με 

το συνημμένο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο Τμ. Β’ του ΠΤΑ-ΠΔΕ έως και 

την 20η Ιουνίου 2014.  
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο:  

α) την εμπειρία του στην υλοποίηση ενός τουλάχιστον παρόμοιου ευρωπαϊκού έργου (επί 
ποινή αποκλεισμού) και  

β) την οικονομικότερη προσφορά. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ/ΠΔΕ. 
 

 
  Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 
Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αντικείμενο 

Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει: 

 

 την σύνταξη εθνικής αναφοράς σε συνεργασία με τους άλλους Έλληνες 

εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και την διοργάνωση 

συναντήσεων και μιας ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων 

 

 Την σύνταξη μελέτης τοπικής περίπτωσης, για την Π.Δ.Ε. που θα αφορά την 

βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης και διαβίωσης και την αειφόρο ανάπτυξη 

κατοικημένης περιοχής με την εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών, 

φιλικών προς το περιβάλλον και αναφορά σε θέματα πολεοδομικά, κοινωνικά, 

οικονομικά και χρηματοδοτικά, με την συμβολή των πολιτών και την 

προώθηση κοινωνικών συμμετοχικών διαδικασιών. Η μελέτη μπορεί να 

εντοπίζεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή και κτίριο και θα αποτελεί πιλοτική 

εφαρμογή. 

 

Στην προσπάθειά του αυτή ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί αποτελεσματικά με 

τους Υπεύθυνους του έργου, για τα προηγούμενα πακέτα εργασίας από πλευράς της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

1. Φάσεις έργου  

 

Α. ΦΑΣΗ: Σύνταξη εθνικής αναφοράς σε συνεργασία με τους άλλους Έλληνες 

εταίρους 

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων των 3ων ομάδων εργασίας του (WP3), ο 

μελετητής θα συνεργαστεί με τους άλλους Έλληνες εταίρους ώστε να  συνταχθεί η Εθνική 

Αναφορά η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων, των 3ων 

θεματικών ομάδων του WP3.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΦΑΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ του ΕΡΓΟΥ 

 

Το διάστημα υλοποίησης της Φάσης Α. θα διαρκέσει από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης έως τις 30/6/2014. 

 

B. ΦΑΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (case study) 

Ο μελετητής συντάσσει μια μελέτη περίπτωσης, για μια περιοχή που θα επιλεγεί, η 

οποία αποτελεί μια πιλοτική εφαρμογή, και ενσωματώνει μέρος των προτάσεων και 

βέλτιστων πρακτικών, που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των ομάδων εργασίας του WP3 και 

παρουσιάστηκαν στην Εθνική Αναφορά σε συνεργασία με τους άλλους Έλληνες εταίρους (Α’ 

Φάση). 

Κατά την αναγνώριση της περιοχής μελέτης, καταγράφονται τα κύρια αναπτυξιακά 

μεγέθη, τα  κοινωνικά και λειτουργικά προβλήματα της περιοχής, τα πολεοδομικά και 

αισθητικά προβλήματα και η ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής, τα οποία πρέπει να 

συνδέονται με τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, οι οποίες επηρεάζουν 

άμεσα ή έμμεσα τις συνθήκες ζωής των κατοίκων.  

Κατά το στάδιο της πρότασης, επιλέγονται οι βέλτιστες πρακτικές, τα εργαλεία και οι 

τεχνικές που καταγράφηκαν στις προηγούμενες ενότητες του WP3, και αποτελούν 

ενδεδειγμένα μέσα και μεθόδους μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων του προγράμματος, ιεραρχούνται και 

προσαρμόζονται στις ανάγκες της περιοχής πιλοτικής εφαρμογής.    

Η πρόταση της μελέτης μπορεί να αφορά δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ή και κτίριο της 

περιοχής μελέτης. 



Εναλλακτικά, η πρόταση της μελέτης μπορεί να συνταχθεί σε πολεοδομική κλίμακα, 

και να καθορίζει ενότητες της περιοχής, κατά κατηγορίες παρεμβάσεων, ανάλογα με τον 

ειδικότερο χαρακτήρα, την πυκνότητα, τη θέση, τον προσανατολισμό και την ιδιαιτερότητα 

της κάθε ενότητας - γειτονιάς. 

Η μελέτη, στο στάδιο αυτό, συντάσσεται σε επίπεδο κατευθύνσεων. 

Μέσα από την μελέτη προδιαγράφονται: οι θεσμικές ρυθμίσεις ή εφαρμογές, οι 

εμπλεκόμενοι φορείς και οι συμμετοχικές διαδικασίες, τα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζονται, οι καινοτόμες μέθοδοι και τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην 

κατασκευή των κτιρίων και της πόλης, και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα στη φάση αυτή ο μελετητής θα προετοιμάσει τις δράσεις και τις εργασίες 

υλοποίησης του WP4 act 4.3 Action Plans. Οι εργασίες και δράσεις θα προετοιμαστούν κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε τα εργαλεία, οι προτάσεις και τα ευρήματα του WP3 να υιοθετηθούν 

βιώσιμα στις πολιτικές κατευθύνσεις της Περιφέρειας.  

 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

(case study) 
Το διάστημα υλοποίησης της Φάσης Β. θα διαρκέσει από την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης έως τις 30/6/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


