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Πληροφορίες: Μαρισόφη Μαυρούλια 
Τηλ.: 2610 465858  &  Fax: 2610 461126 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το οποίο εδρεύει στην 
Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71) με ΑΦΜ: 090208378, Α’ ΔΟΥ Πατρών, όπως νομίμως 
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Κατσιφάρα, Περι-
φερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου PRoMPt (Κοινο-
τική Πρωτοβουλία INTERREG IVC) για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκη-
ρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό των 23.000,00 Ευρώ συ-
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων και με κριτήριο την πληρέστερη και 
οικονομικότερη προσφορά, βάσει της υπ’ αριθμό 2950/14-09-2011 Απόφασης του Προέ-
δρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ, για την επιλογή αναδόχου για τη διοργάνωση του τελικού Παν-
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του διαπεριφερειακού Έργου PRoMPt “Proactive Human Response to 
Wildfires Outbreak: Measure and Prepare for it” – INTERREG IVC και ειδικότερα τα παρακάτω:  
 
Η διοργάνωση του τελικού Παν-Ευρωπαϊκού Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστά-
σεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Αρχαία Ολυμπία και θα αφορά στις πα-
ρακάτω υπηρεσίες: 

 
1. Ενοικίαση του Αμφιθεάτρου για την κεντρική εκδήλωση την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 

2011 και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου μέχρι το μεσημέρι (συνολικά δύο μέρες) 
2. Ενοικίαση μιας αίθουσας απέναντι από το Αμφιθέατρο την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου το 

απόγευμα για την τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου (μία μέρα) 
3. Παροχή χώρου υποδοχής (reception desk) έξω από το Αμφιθέατρο με παρουσία 2 ατό-

μων την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011 όλη τη μέρα και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 
μέχρι το μεσημέρι 

4. Εξασφάλιση του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού (π.χ., ηχητικές εγκαταστάσεις, φω-
τισμός, αναλόγιο, projector, οθόνη προβολής, laptop, μικροφωνική εγκατάσταση, α-
σύρματο μικρόφωνο, σύνδεση στο internet) 

5. Σχεδιασμός και εκτύπωση πρόσκλησης και ατζέντας (200 τεμάχια έκαστο) στα ελληνικά 
και αγγλικά 

6. Παροχή 200 φακέλων-folders με το λογότυπο του έργου σε τετραχρωμία, 200 στυλό, 
200 μπλοκ για σημειώσεις, 200 καρτελάκια συμμετεχόντων (κατά προτίμηση κρεμα-
στά) και 200 υφασμάτινων τσαντών. Σε όλα τα παραπάνω, απαιτείται η εμφάνιση του 
λογοτύπου του Έργου PRoMPt, τα λογότυπα των INTERREG IVC & EU flag-ERDF κα-
θώς επίσης οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Τελικού Συνεδρίου.  
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7. Εκτύπωση 50 αφισών ανακοίνωσης του Συνεδρίου του έργου και ανάρτησής του, με-
ταξύ άλλων, στα Δημαρχεία του Νομού Ηλείας και Αχαΐας σε συνεργασία με τους υ-
πευθύνους του έργου. 

8. Εξασφάλιση της παρουσίας μέσων μαζικής ενημέρωσης για την συνέντευξη τύπου που 
θα δοθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 15:30. 

9. Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου 
10. Εξασφάλιση μιας ανθοδέσμης στο πάνελ του προεδρείου  
11. Παροχή ικανού αριθμού stands που θα μπορεί κάποιος να αναρτήσει 6 βραβευμένα έρ-

γα ζωγραφικής A3 ακουαρέλας από την εκδήλωση “COMMON AWARENESS DAYS” που 
έγινε πρόσφατα στη Δυτική Ελλάδα 

12. Παροχή 1 οθόνης LCD ή TFT ή PLASMA τουλάχιστον 50” και DVD player για την προ-
βολή των DVD του έργου σε κεντρικό σημείο του Αμφιθεάτρου 

13. Παροχή δύο σημαιών με βάση (Ελληνική και Ευρωπαϊκής Ένωσης) για το χώρο του 
προεδρείου. 

14. Κράτηση και πληρωμή των εισιτηρίων με αεροπλάνο (ή/και πλοίο εφόσον απαιτηθεί) 
aller-retour των ξένων προσκεκλημένων του έργου από την Ευρώπη και της διαμονής 
τους στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ ή/και σε ξενοδοχείο(α) της πόλης της Αρχαίας Ολυ-
μπίας περίπου 6 ατόμων για μέγιστο αριθμό 3 ημερών (2 νυκτών). 

15. Κράτηση και πληρωμή της διαμονής των ελλήνων προσκεκλημένων του έργου στις ε-
γκαταστάσεις της ΔΟΑ ή/και σε ξενοδοχείο(α) της πόλης της Αρχαίας Ολυμπίας περίπου 
5 ατόμων για μέγιστο αριθμό 3 ημερών (2 νυκτών). 

16. Μεταφορά των συμμετεχόντων (προσκεκλημένοι και εταίροι) του έργου: (α) από Αθή-
να (Ελ. Βενιζέλος), ή και Πάτρα εφόσον απαιτηθεί για όσους έρθουν ακτοπλοϊκώς από 
την Ιταλία, στην Ολυμπία μετ’ επιστροφής, (β) στα δύο δείπνα στην Ολυμπία (19 και 
20 Οκτωβρίου), και (γ) από ξενοδοχείο(α) της Ολυμπίας προς και από το χώρο του Συ-
νεδρίου.  

17. Αγορά και παράδοση 70 αναμνηστικών δώρων σε προσκεκλημένους και εταίρους του 
έργου. 

18. Catering την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου το απόγευμα στο χώρο του συνεδρίου με καφέ + 
αναψυκτικά + εδέσματα για 50 άτομα και δείπνο σε εστιατόριο της Ολυμπίας για 60 
άτομα περίπου. 

19. Catering την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στο χώρο του συνεδρίου με καφέ + αναψυκτικά + 
εδέσματα το πρωί και το απόγευμα και μπουφέ το μεσημέρι με ιδιαίτερη έμφαση σε 
γεύσεις Ελληνικές (περίπου 100 άτομα) – Επίσημο δείπνο το βράδυ της Πέμπτης 20 
Οκτωβρίου για τους εταίρους και τους προσκεκλημένους του συνεδρίου (περίπου 70 
άτομα) 

20. Catering 21ης Οκτωβρίου στο χώρο του συνεδρίου με καφέ + αναψυκτικά + εδέσματα 
το πρωί και μπουφέ το μεσημέρι με ιδιαίτερη έμφαση σε γεύσεις Ελληνικές (περίπου 
100 άτομα) 

21. Εξασφάλιση πρωινού στις 20 και 21 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, για όσους 
(προσκεκλημένους και εταίρους του έργου) διαμείνουν εκεί. 

22. Σήμανση, όπου απαιτηθεί, στα ελληνικά και αγγλικά με το λογότυπο του έργου για τον 
ακριβή τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου. 

23. Εξασφάλιση ξεναγού (για Αγγλικά) για την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 17.30 για μία 
ώρα στο 3D Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στις 
12.30 για δύο ώρες στον Αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας 
καθώς και των εισιτηρίων εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους. 

Επίσης, διευκρινίζονται τα παρακάτω: 
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• Τα σημεία 1 και 2 θα ισχύσουν οι όροι που τέθηκαν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή (ΕΟΕ) με το υπ. αρ. 11538/ΣΠ/τμ/ 30-08-2011 έγγραφο, δηλαδή το 75% του πο-
σού θα καταβληθεί, αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης του ΠΤΑ-ΠΔΕ με τον Α-
νάδοχο, από τον Ανάδοχο στην ΕΟΕ και το υπόλοιπο 25% από τον Ανάδοχο στην ΕΟΕ 
στις 20 Οκτωβρίου 2011. Το παραπάνω έγγραφο θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομέ-
νων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

• Στο σημείο 3 να εξεταστεί η δυνατότητα ένα από τα δύο άτομα να καταγράψει με τον 
πιο πρόσφορο τρόπο τις εργασίες του Συνεδρίου.  

• Στα σημεία 5, 6 και 7 τα λογότυπα και άλλα στοιχεία που θα απαιτηθούν θα δοθούν από 
το ΠΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Ανάδοχο. 

• Στο σημείο 6 τα ονόματα των συμμετεχόντων (εταίρων και προσκεκλημένων) του έργου 
θα δοθούν εγκαίρως από το ΠΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στον Ανάδοχο για να 
εκτυπωθούν τα καρτελάκια.  

• Στο σημείο 8 σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή της ώρας της συνέντευξης τύπου θα 
γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο από την προηγούμενη ημέρα της συνέντευξης.    

• Στο σημείο 12 τα DVD του έργου θα δοθούν στον Ανάδοχο από το ΠΤΑ της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

• Στα σημεία 14 και 15 εφόσον τελικά επιλεγεί η διαμονή των προσκεκλημένων συνέδρων 
να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ ισχύουν οι όροι που έχουν τεθεί σύμ-
φωνα με το υπ. αρ. 11538/ΣΠ/τμ/ 30-08-2011 έγγραφο της ΕΟΕ. Το παραπάνω έγγραφο 
θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

• Στο σημείο 14 ο ακριβής αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθούν από το εξωτερικό 
καθώς και ο τόπος αναχώρησής τους θα γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο την επομένη της 
υπογραφής της σύμβασης. 

• Στο σημείο 16 θα περιλαμβάνεται η μεταφορά από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην 
Αρχαία Ολυμπία και από την Αρχαία Ολυμπία στο Ελ. Βενιζέλος, ή/και από την Πάτρα 
στην Αρχαία Ολυμπία και από την Αρχαία Ολυμπία στην Πάτρα (θα μετακινηθούν 50 ά-
τομα περίπου). Επίσης στις μεταφορές περιλαμβάνεται: (α) η μεταφορά των εταίρων και 
των προσκεκλημένων (περίπου 50 ατόμων) από το σημείο διαμονής τους προς και από 
το χώρο που θα επιλεγεί για την πραγματοποίηση του δείπνου της 19ης Οκτωβρίου, (β) η 
μεταφορά των εταίρων και των προσκεκλημένων (περίπου 50 ατόμων) από το σημείο 
διαμονής τους προς και από το χώρο που θα επιλεγεί για την πραγματοποίηση του επί-
σημου δείπνου της 20ης Οκτωβρίου, και (γ) η μεταφορά των εταίρων και των προσκε-
κλημένων από ξενοδοχείο(α) της Ολυμπίας προς και από το χώρο του Συνεδρίου. Ο α-
κριβής αριθμός των συμμετεχόντων εταίρων του έργου από το εξωτερικό θα γνωστοποι-
ηθεί στον Ανάδοχο 12 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. 

• Στο σημείο 17 το ΠΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα εγκρίνει το(α) δώρο(α) που 
θα προσφερθούν κατόπιν προτάσεων από τον Ανάδοχο. 

• Στα σημεία 18, 19 και 20 όλες οι επιλογές του catering θα επιλεγούν από τους υπευθύ-
νους του έργου κατόπιν προτάσεων του Αναδόχου. 

• Πριν την κατάθεση προσφορών οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να επικοινωνήσουν για 
να λάβουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις με τις κ.κ. Νατάσσα Πυργάκη (τηλ.2613611429) 
ή Μαρισόφη Μαυρούλια (τηλ.2610465858).    

 
Οι εταίροι του έργου είναι οι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - ΠΤΑ (επικεφαλής), ΙΤΥ (Πάτρα), 
ΙΝΒΙΣ (Πάτρα), Province of Macerata (Ιταλία), Bielsko-Biala District (Πολωνία), Mountain Un-
ion of Laga (Ιταλία), Municipality of Baiao (Πορτογαλία), Regional Forestry Directorate Kardz-
hali (Βουλγαρία) και Forest Sciences Technology Center of Catalonia (Ισπανία). 
 
Επισημαίνεται, ότι οι προσφορές που θα αποσταλούν θα πρέπει να περιέχουν κατατοπιστικές 
πληροφορίες για όλα τα παραπάνω σημεία (π.χ., πρόχειρο σχέδιο της διάταξης του χώρου του 
συνεδρίου και της πιθανής διαμόρφωσης - διακόσμησής του, προτεινόμενες επιλογές για όλα 
τα catering, τύπος και στοιχεία της οθόνης και του DVD player που θα χρησιμοποιηθούν, 
κλπ.). 
Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ 
(23.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.   
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Άλλα απαιτούμενα στοιχεία: 
• Βιογραφικά 2-3 ατόμων που έχουν μεγάλη εμπειρία από παρόμοια έργα 
• Προφίλ της εταιρείας (γενικό) 
• Τεκμηρίωση της εμπειρίας της από παρόμοια έργα 

 
Για την επιλογή του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν τρία κριτήρια με αντίστοιχο δείκτη βαρύτη-
τας, όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Στελέχωση 30% 

Εμπειρία 30% 

Οικονομική προσφορά 40% 

 

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ 

(23.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή διενέργειας 

- αξιολόγησης προσφορών για το συγκεκριμένο και μόνο διαγωνισμό του Περιφερειακού Τα-

μείου Ανάπτυξης και στην διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71 τ.κ:26442 Πάτρα, Α’ ό-

ροφος μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.   

 

 

 

 

 

  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Τ.Α/Π.Δ.Ε. 

 
 

Απόστολος Κατσιφάρας 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

 
                   
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Μέλη της Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών 
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