
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ	  ΕΝΩΣΗ	  ΔΗΜΩΝ	  ΔΥΤΙΚΗΣ	  ΕΛΛΑΔΑΣ	  
Δ/ΝΣΗ	  :	  ΑΛ.	  ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	  114-‐116,	  ΠΑΤΡΑ,	  TΚ:	  26225	  
ΤΗΛ.	  :	  2610	  270097	  FAX:	  2610	  273693	  Ε-‐MAIL	  :	  pedde@pedde.gr	  

	  

Πρόσκληση	  Εκδήλωσης	  Ενδιαφέροντος	  στα	  πλαίσια	  του	  Έργου	  	  «ICE»,	  «Innovation	  Culture	  and	  Creativity	  for	  a	  new	  Economy	  –	  
I.C.E.»	  (Καινοτομία,	  Πολιτισμός	  και	  Δημιουργικότητα	  για	  μια	  νέα	  Οικονομία)	  στα	  πλαίσια	  του	  Προγράμματος	  Ευρωπαϊκής	  

Εδαφικής	  Συνεργασίας	  Ελλάδα	  -‐	  Ιταλία	  2007-‐2013,	  με	  κωδικό	  I5.11.02	  
Το	  έργο	  συγχρηματοδοτείται	  κατά	  75%	  από	  το	  Ευρωπαϊκό	  Ταμείο	  Περιφερειακής	  Ανάπτυξης	  και	  κατά	  25%	  από	  Εθνικούς	  Πόρους	  
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Ταχ.	  Δ/νση:	  ΑΛ.	  ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ	  114-‐116,	  ΠΑΤΡΑ	  

Πληροφορίες:	  Κος	  Καμπέρος	  Θεόδωρος	  
ΤΗΛ.:	  2610	  270097,	  FAX:	  	  2610	  273693	  

Πάτρα	  ,	  	  28/8/2015	  
Αρ.	  Πρωτ.	  624	  

	  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ	  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ	  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	  

	  ΓΙΑ	  ΤΗΝ	  ΠΑΡΟΧΗ	  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	  ΙΠΠΙΑΤΡΟΥ	  	  

ΣΤΑ	  ΠΛΑΙΣΙΑ	  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	  ΤΟΥ	  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ	  ΕΡΓΟΥ	  ICE	  

της	  ΠΕΔ	  Δυτικής	  Ελλάδος	  που	  έχει	  ενταχθεί	  στο	  πρόγραμμα	  Ευρωπαϊκής	  Εδαφικής	  Συνεργασίας	  
Ελλάδα-‐Ιταλία	  2007-‐2013	  

	  

Η	  Περιφερειακή	  Ένωση	  Δήμων	  Δυτικής	  Ελλάδας	  έχοντας	  υπόψη	  

1. Την	  υπ’	  αριθ.	  201β/28-‐8-‐2015	  απόφαση	  του	  Διοικητικού	  Συμβουλίου	  της	  ΠΕΔ	  ΔΕ,	  σύμφωνα	  με	  την	  οποία	  
εγκρίθηκε	  ομόφωνα	  η	  ανάγκη	  για	  την	  παροχή	  υπηρεσιών	  ιππιάτρου	  για	  την	  κάλυψη	  των	  πρότυπων	  
Τουριστικών	  Πακέτων	  στα	  πλαίσια	  υλοποίησης	  του	  προγράμματος	  ICE.	  

2. τη	  Συμφωνία	  Χρηματοδότησης	  (Subsidy	  Contract)	  Ι5.11.02/31-‐10-‐2013	  μεταξύ	  της	  Διαχειριστικής	  Αρχής	  
του	  Ευρωπαϊκού	  Προγράμματος	  Εδαφικής	  Συνεργασίας	  Ελλάδα	  –	  Ιταλία	  2007	  –	  2013	  και	  του	  Επικεφαλής	  
Εταίρου	  (ΠΕΔ	  ΔΕ)	  του	  ICE.	  

3. την	  εταιρική	  Σύμβαση	  μεταξύ	  του	  Επικεφαλής	  Εταίρου	  και	  των	  λοιπών	  Εταίρων	  του	  ICE.	  
4. Το	  τεχνικό	  δελτίο	  (Application	  form),	  την	  κατανομή	  του	  προϋπολογισμού	  του	  έργου	  ICE	  και	  το	  

χρονοδιάγραμμα	  υλοποίησής	  του	  όπως	  ισχύουν	  σήμερα	  
5. το	  ΠΔ	  75/2011	  «Περιφερειακές	  Ενώσεις	  Δήμων	  και	  Κεντρική	  Ένωση	  Δήμων	  Ελλάδας.»	  (ΦΕΚ	  

182/22.08.2011	  τεύχος	  Α)	  
6. 	  την	  ΚΥΑ	  56294/10.09.2009	  «Ενιαίος	  Κανονισμός	  προμηθειών	  Κ.Ε.Δ.Ε	  –	  Π.Ε.Δ.»	  (ΦΕΚ	  2015/17.09.2009	  

τεύχος	  Β΄)	  
7. 	  Τον	  Κανονισμό	  Οικονομικής	  Διαχείρισης	  της	  ΠΕΔ	  Δυτικής	  Ελλάδας	  	  
8. 	  Τον	  Κανονισμό	  Προμηθειών	  Υπηρεσιών-‐Μελετών	  και	  Έργων	  της	  ΠΕΔ	  Δυτικής	  Ελλάδας	  	  
9. Τις	  διατάξεις	  του	  ν.	  3614/2007	  «Διαχείριση,	  έλεγχος	  και	  εφαρμογή	  Αναπτυξιακών	  Παρεμβάσεων	  για	  την	  

προγραμματική	  περίοδο	  2007-‐2013»,	  όπως	  ισχύει	  
10. Την	  υπ’	  αριθμ.	  14023/ΕΥΘΥ521/10	  (ΦΕΚ	  415	  Β/12-‐4-‐2010)	  Υπουργική	  Απόφαση	  «Διαχείριση	  Συστήματος	  

και	  Ελέγχου	  των	  Επιχειρησιακών	  Προγραμμάτων	  του	  στόχου	  «Ευρωπαική	  Εδαφική	  Συνεργασία»	  
11. Τις	  «ΟΔΗΓΙΕΣ	  ΓΙΑ	  ΕΛΛΗΝΕΣ	  ΕΤΑΙΡΟΥΣ	  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	  ΕΔΑΦΙΚΗΣ	  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»	  Ελλάδα	  –	  Ιταλία	  2007-‐

2013	  
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Ανακοινώνει	  

ότι	  προτίθεται	  να	  προβεί	  	  σε	  απευθείας	  ανάθεση	  της	  παροχής	  υπηρεσιών	  ιππίατρου	  για	  την	  κάλυψη	  των	  πρότυπων	  
Τουριστικών	  Πακέτων	  στα	  πλαίσια	  υλοποίησης	  του	  Πρόγραμματος	  «I.C.E.	  Innovation,	  Culture	  and	  Creativity	  for	  a	  
new	  Economy».	  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ	  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:	  700,00€	  συμπεριλαμβανομένου	  ΦΠΑ	  

Στο	   πλαίσιο	   της	   δράσης	   5.2.4	   η	   ΠΕΔΔΕ	   θα	   προχωρήσει	   στον	   σχεδιασμό	   και	   την	   υποστήριξη	   	   10	   πρότυπων	  
Τουριστικών	  πακέτων.	  	  

Για	  την	  υλοποίηση	  αυτών	  των	  τουριστικών	  πακέτων	  όπως	  αυτά	  καθορίστηκαν	  με	  την	  	  164/17-‐7-‐2015	  	  απόφαση	  του	  
Δ.Σ.	   της	   ΠΕΔ	   Δυτικής	   Ελλάδας	   απαιτείται	   η	   παροχή	   υπηρεσιών	   ιππίατρου	   για	   την	   κάλυψη	   στα	   πλαίσια	   του	  
τουριστικού	  πακέτου	  με	  τίτλο	  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ	  ΕΚΘΕΣΗ	  ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ	  Δ.Ε»	  στα	  πλαίσια	  υλοποίησης	  του	  προγράμματος	  
ICE.	  

Όσοι	   επιθυμούν	   να	   εκδηλώσουν	   ενδιαφέρον	   καλούνται	   να	   υποβάλουν	   προσφορά	   εντός	   προθεσμίας	   πέντε	   (5)	  
ημερών,	  που	  αρχίζει	  από	  την	  ημερομηνία	  της	  ανάρτησης	  της	  ανακοίνωσης	  στον	  πίνακα	  ανακοινώσεων	  της	  ΠΕΔ	  ΔΕ,	  
και	  της	  καταχώρισης	  στον	  δικτυακό	  κόμβο,	  	  http://www.pedde.gr/ped/	  	  την	  28	  Αυγούστου	  2015	  έως	  2	  Σεπεμβρίου	  
2015.	  

Οι	   προσφορές	   θα	   μπορούν	   να	   κατατίθενται	   ηλεκτρονικά	   στο	   email:	   pedde@pedde.gr,	   με	   fax	   στο	   2610273693,	  
ταχυδρομικά	   είτε	   ιδιοχείρως	   κατά	   τις	   ώρες	   09:00–13:00	   μ.μ.	   στα	   γραφεία	   της	   ΠΕΔ	   ΔΕ,	   Αλ.	   Υψηλάντου	   114-‐116,	  
26225,	  Πάτρα,	  2ος	  Όροφος.	  

O	  Πρόεδρος	  του	  Δ.Σ.	  

	  


