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Ναύπακτος, 12/11/2012
Αρ. Πρωτ: 538

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η  Αιτωλική  Αναπτυξιακή  Α.Ε.  ΟΤΑ,  η  οποία  εδρεύει  στον  Πλατανίτη  Ναυπακτίας  (Ε.Ο.  Αντιρρίου-
Ναυπάκτου,  30020),  με  ΑΦΜ:  094274938,  ΔΟΥ  Ναυπάκτου,  ανακοινώνει  ότι  προτίθεται  να  επιλέξει 
ανάδοχο  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  για  έργο  –  παροχή  υπηρεσιών  προϋπολογισμού 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της υπ’ αριθμ. 201/06-11-
2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. της.

 
1.    Πακέτο  Εργασίας  4  έργου    CULTEMA   –  Δράση  4.2  «Συγκριτική  αξιολόγηση  και   
κεφαλαιοποίηση»

 Εκπόνηση  έκθεσης συγκριτικής  αξιολόγησης  (Benchmarking)  Ευρωπαϊκών  Καλών  Πρακτικών 
Διακυβέρνησης  στον  τομέα  της  πολιτισμικής  αποκατάστασης,  με  στόχο  την  ανάδειξη  και 
καταγραφή των απόψεων των εταίρων του έργου, του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου σχετικά με 
την πολιτισμική διακυβέρνηση, καθώς και τη δυνατότητα εφαρμογής του σχετικού Ευρωπαϊκού 
ορισμού πολιτισμικής διακυβέρνησης στις περιοχές παρέμβασης των εμπλεκομένων εταίρων.

Οι  περιοχές  παρέμβασης  των  εμπλεκόμενων  εταίρων  είναι  οι  ακόλουθες:  Ιταλία,  Ελλάδα, 
Ρουμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, FYROM, Σερβία και Μαυροβούνιο.

Παραδοτέα 

1 μελέτη Πολιτισμικής Διακυβέρνησης, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
o Ορισμός Διακυβέρνησης 
o Ορισμός Διακυβέρνησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς 
o Κατάρτιση ερωτηματολογίου για ανάλυση στοιχείων benchmarking    
o Αποστολή ερωτηματολογίων στους εταίρους του έργου για συμπλήρωση
o Συλλογή ερωτηματολογίων από τους εταίρους του έργου
o Έκθεση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίων - συμπεράσματα

2.    Πακέτο  Εργασίας  4  έργου    CULTEMA   –  Δράση  4.3  «Μοντέλο  διακυβέρνησης  για  την   
ανάπτυξη προγραμμάτων αποκατάστασης»

Παραδοτέα:

1.  Συνθετική  μελέτη: Εκπόνηση  συνθετικής  μελέτης  η  οποία  μέσω  των  παραδοτέων  των 
δράσεων  4.1  «μεθοδολογία  συμμετοχικής  διαδικασίας»,  4.2  «Συγκριτική  αξιολόγηση  και 
κεφαλαιοποίηση»  και  των  μελετών  των  δράσεων  3.1  «Έρευνα,  αξιολόγηση  και  ανάπτυξη 
πιλοτικών  σχεδίων»,  3.2  «αξία  και  δυναμική  αξιολόγησης  –  λίστα  προτεραιοτήτων»  και  4.4 
«πειραματικές  δράσεις  για  μία  πολιτιστική  διακυβέρνηση»  θα  προσδιορίσει  ένα  πρότυπο 
διακυβέρνησης,  ικανό  να  αντανακλά  ειδικότερα  τις  ανάγκες  και  στόχους  των  εμπλεκομένων 
εταίρων του έργου και γενικότερα των φορέων που εμπλέκονται στον πολιτιστικό τομέα σε όλα 
τα διοικητικά επίπεδα.
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2.  Υποστηρικτικά  εργαλεία  διακυβέρνησης     (  toolkit  )  : Στο  πλαίσιο  προσδιορισμού  του 
προτύπου διακυβέρνησης, θα δημιουργηθούν υποστηρικτικά εργαλεία διακυβέρνησης, το σύνολο 
των  οποίων  αποτελεί  το  toolkit,   τα  οποία  θα  έχουν  την  ικανότητα  να  υποστηρίξουν  τις 
θεσμοθετημένες  στρατηγικές  ώστε  να  εφαρμοστεί  το  μοντέλο  διακυβέρνησης  πολιτιστικής 
κληρονομιάς με έμφαση στα προγράμματα αναπαλαίωσης. Το toolkit θα ενημερώνεται σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα των δράσεων 4.1 «μεθοδολογία συμμετοχικής διαδικασίας», 4.2 «Συγκριτική 
αξιολόγηση και κεφαλαιοποίηση» και από τις μελέτες των δράσεων, 3.1 «Έρευνα, αξιολόγηση και 
ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων», 3.2 «αξία και δυναμική αξιολόγησης – λίστα προτεραιοτήτων» και 
4.4 «πειραματικές δράσεις για μία πολιτιστική διακυβέρνηση».

Ελάχιστα χαρακτηριστικά του toolkit:

o 1ο Προσχέδιο των υποστηρικτικών εργαλείων διακυβέρνησης (toolkit) σε έντυπη και ηλεκτρονική 
    μορφή 
o Περιληπτικό δελτίο δράσης 4.1 «μεθοδολογία συμμετοχικής διαδικασίας» σε έντυπη και 

      ηλεκτρονική μορφή 
o Περιληπτικό δελτίο δράσης 4.2 «Συγκριτική αξιολόγηση και κεφαλαιοποίηση» σε έντυπη και 

      ηλεκτρονική μορφή
o Περιληπτικό δελτίο δράσης 3.1 «Έρευνα, αξιολόγηση και ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων» σε έντυπη 

      και ηλεκτρονική μορφή
o Περιληπτικό δελτίο δράσης 3.2 «αξία και δυναμική αξιολόγησης – λίστα προτεραιοτήτων» σε 

      έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
o Περιληπτικό δελτίο δράσης 4.4 «πειραματικές δράσεις για μία πολιτιστική διακυβέρνηση» σε 

      έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
o Ενημέρωση του 1ου προσχεδίου των υποστηρικτικών εργαλείων διακυβέρνησης (toolkit) σύμφωνα 

      με τα δελτία των δράσεων 4.1 «μεθοδολογία συμμετοχικής διαδικασίας», 4.2 «Συγκριτική 
      αξιολόγηση και κεφαλαιοποίηση», 3.1 «Έρευνα, αξιολόγηση και ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων», 
      3.2 «αξία και δυναμική αξιολόγησης – λίστα προτεραιοτήτων» και 4.4 «πειραματικές δράσεις για 
      μία πολιτιστική διακυβέρνηση» σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

Η  τελική  έντυπη  μορφή  του  toolkit θα  τυπωθεί  σε  20  αντίτυπα σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές 
δημοσιότητας που προβλέπονται στο έργο CULTEMA.

Η τελική ηλεκτρονική μορφή του toolkit θα συνοδεύεται από ένα δίφυλλο έντυπο εντός του CD, με μία 
συνοπτική  περιγραφή  του  μοντέλου  διακυβέρνησης  πολιτιστικής  κληρονομιάς  ακολουθώντας  τους 
κανόνες δημοσιότητας που προβλέπονται στο έργο CULTEMA. Το CD θα παραχθεί σε 20 αντίτυπα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουλές Ιωάννης
Δήμαρχος Ναυπακτίας
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