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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 7.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με τη διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της υπ’ αριθμό  627/ 12  - 03 -

2013 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την επιλογή αναδόχου (φυσικού ή νομικού προ-

σώπου) για τη “διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την ανάπλαση ιστορικών κέντρων και 

μνημείων στο Δήμο Ναυπακτίας” στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου CHERPLAN – South 

East Europe και ειδικότερα:  
 

Την ανάπτυξη έκθεσης αναφοράς για την ανάπλαση ιστορικών κέντρων και μνημείων στο Δήμο 
Ναυπακτίας, με σκοπό την προβολή και την ελκυστικότητα καθώς και την οικονομική ανάπτυξη της 
περιοχής πολιτιστικής κληρονομιάς εστιαζόμενη στο χώρο που θα υποδειχθεί από την επιτροπή παρακο-

λούθησης της πιλοτικής δράσης του έργου, παραδοτέα έως τις 15-07-2013.   

Η ακριβής ημερομηνία παράδοσης θα καθορισθεί με την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ των δύο με-

ρών.    

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται άμεσα τόσο με τον Συντονιστή και τον Επι-

στημονικό-Τεχνικό Υπεύθυνο του έργου από πλευράς Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρει-

ας Δυτικής Ελλάδας, όσο και με τους εκπροσώπους τοπικών φορέων που θα υποδειχθούν αποκλειστικά 

και μόνο από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
 

Επίσης, για την καλύτερη διαχείριση της εργασίας που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, κρίνεται αναγκαίο να 

λάβει υπόψη του ως πηγές κατεύθυνσης τις αναφορές των Πακέτων Εργασιών WP-4.1: «Η έννοια του 

περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και υποστήριξη της πλατφόρμας GIS – Γεωγραφικού Συστήματος Πληρο-

φοριών» και WP-5.2: «Σενάρια πιλοτικών περιοχών και συνεχής παρακολούθηση» 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

(α) να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες εργασίες σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο και 

γενικότερα πολύχρονη ενασχόληση με Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά έργα, 

(β) να διαθέτει γνώση του ειδικού αντικειμένου του έργου αλλά και γενικότερα σε θέματα ιστορικού 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 

(γ) να γνωρίζει άπταιστα την Αγγλική γλώσσα, ενώ η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών κρίνεται ε-

πιθυμητή,  
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Άλλα απαιτούμενα στοιχεία: 

• Βιογραφικά ή βιογραφικό στην περίπτωση φυσικού προσώπου, που έχουν μεγάλη εμπειρία από 

παρόμοια έργα, 

• Προφίλ της εταιρείας (γενικό), 

• Τεκμηρίωση της εμπειρίας του από παρόμοια έργα, 

• Τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων με κύριο γνώμονα την πρακτική χρήση πληροφοριών 

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% 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 
Ρητά εκ νέου επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία 
περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.  

Η προϋπολογισθείσα αξία θα ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ  (7.000,00 €), 

συμπεριλαμβανομένου 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 28η Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.   

 

 

 

 

 

 

 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

 

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΟΡΕΒ-ΡΣΚ


