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Τμήμα: Β’ Επιστημονικό-τεχνικής Υποστήριξης &  

Υλοποίησης Προγραμμάτων 

Πληροφ.: Μαρισόφη Μαυρούλια 

Email: msmavroulia@ptapde.gr  

Πάτρα, 29 / 08 / 2012     

 

Αρ. Πρωτ.: 1989   

 
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 1988 / 29 - 08 -2012 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. του 

ΠΤΑ/ΠΔΕ για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) για υπηρεσίες στην ανα-

γκαία εκτέλεση δραστηριοτήτων διάδοσης του Έργου CHERPLAN – “Enhancement of Cultural 

Heritage through Environmental Planning and Management” / South East Europe και ειδικότε-

ρα τα παρακάτω:  

 

 Τη δημιουργία οδηγών (templates) του Έργου σε μορφή πολλαπλών χρήσεων (φυλλα-

δίων, αφισών, παρουσιάσεων, πανό, δελτίων τύπου, newsletter, communication plan, 

του οδηγού γλωσσάριου και, λοιπού δυνητικού διαφημιστικού υλικού)   

 Τη δημιουργία συνολικά 14 brochures και leaflets πάνω σε κοινούς οδηγούς 

(templates) του Έργου  και εκτυπώσεις που θα χρειασθούν   

 Τη δημιουργία και αναπαραγωγή μέχρι 2.700 τεμαχίων CD ROM με τα αποτελέσματα 

του Έργου  

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 γρήγορη ταχύτητα και πρακτικής εύρεσης πληροφοριών 

ΑΔΑ: Β4ΙΖΟΡΕΒ-ΙΡ9



 2

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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