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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 εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Κατσιφά-

ρα, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδια-

φέροντος με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό των 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά, βάσει της υπ’ αριθμό 1984 /29 - 08 -2012 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. του 

ΠΤΑ/ΠΔΕ για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και ειδικότερα, για υπη-

ρεσίες διάδοσης του Έργου CHERPLAN – “Enhancement of Cultural Heritage through 

Environmental Planning and Management” / South East Europe, τα παρακάτω:  

1. Την ενημέρωση/εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του Έργου με όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία για το Έργο, ανακοινώσεις, δυνατότητα αναρτήσεων υλικού ανά τακτά χρονικά δι-

αστήματα, δυνατότητα περιορισμένης πρόσβασης των εταίρων του Έργου, δημόσιο 

βήμα, συνδέσμους, στήριξη όλων των πολυμέσων που θα πραγματοποιηθούν από το 

έργο (φωτογραφικό υλικό, τηλεοπτικό υλικό, επεξεργασμένα κείμενα, ηλεκτρονικές 

μορφές του έντυπου υλικού, αποτελέσματα κ.λ.π.). Επιπλέον, να παρουσιάζει όλους 

τους συνεργάτες του Έργου μέσω ειδικά αφιερωμένων εντύπων καθώς και των ηλε-

κτρονικών διευθύνσεων των επίσημων ιστοσελίδων όλων των συνεργατών με υπέρ-

συνδέσμους συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται από τους κανονισμούς 

του South East Europe κ.λ.π.  

Συγκεκριμένα: βάση δεδομένων με λεπτομερή παρουσίαση του Έργου και των θεμάτων 

του, εργαλεία και μεθοδολογία πρόσβασης στα περιεχόμενα των αρχείων, αναφορές διαδι-

κτύου και συνδέσεις, μια δομημένη Εταιρική περιοχή με περιορισμένη πρόσβαση αποκλει-

στικά και μόνο για το Εταιρικό σύνολο με δημιουργία κωδικών, σχεδίαση πλατφόρμας που 

θα φιλοξενήσει την πύλη του Web-GIS συστήματος που θα αναπτυχθεί, ιεραρχικά δικαιώ-

ματα χρηστών που θα κυμαίνονται ανάλογα με τη δυνατότητα προσβασιμότητας και επε-

ξεργασίας τόσο στο πρωτότυπο σύστημα όσο και στο χώρο γενικών πληροφοριών που θα 

παραχθούν στα πακέτα εργασιών 3 και 4 και κυρίως στα λεπτομερή και μεγάλου εύρους 
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χωρικά δεδομένα που θα λειτουργούν στις πιλοτικές περιοχές και θα διατεθούν στα πλαίσια 

του πακέτου εργασίας 5. 

2. Τη δημιουργία πέντε (5) ηλεκτρονικών “newsletters” περίπου ανά τετράμηνο με υλικό 

που θα παραχωρηθεί από το ΠΤΑ/ΠΔΕ και την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα του 

Έργου, με παράλληλη αποστολή τους στους εγγεγραμμένους ενδιαφερόμενους.   

3. Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα Δελτίων Τύπου, ανακοινώσεων και λοιπού υλικού από 
δράσεις, συναντήσεις και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια υλοποίησης 

του Έργου.  

4. Την εισαγωγή, για την πιλοτική περιοχή μελέτης του Έργου, δεδομένων για την GIS 

πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. 
Άλλα απαιτούμενα στοιχεία: 

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

μεγάλη εμπειρία από παρόμοια έργα, 

• Προφίλ της εταιρείας (γενικό), 

• Τεκμηρίωση της εμπειρίας της από παρόμοια έργα, 

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

εύκολη πλοήγηση, τη γρήγορης ταχύτητας και πρακτικής εύρεσης πληροφοριών 

Για την επιλογή του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν τρία κριτήρια με αντίστοιχο δείκτη βαρύτη-

τας, όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Στελέχωση 20% 

Εμπειρία 40% 

Οικονομική προσφορά 40%  

 

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ  

(10.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή διενέργειας 

πρόχειρου 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. Πα-

τρών-Αθηνών 32 & Αμερικής τ.κ:264 41  Πάτρα, 1ος όροφος  μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 

2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.   

  
 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
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