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Πάτρα,  10 / 06 / 2013 
Αριθ. Πρωτ. 1405 

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 εκπροσω-

πείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολο Κατσιφάρα, Περιφερειάρχη Δυτικής Ελ-

λάδας, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό το ανώτατο 

ποσό των 6.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων κρατήσεων με τη 

διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της υπ’ 

αριθμό 1404/ 10 - 06 -2013 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την επιλογή αναδόχου 

(φυσικού ή νομικού προσώπου) σύναψης σύμβασης έργου για τη σύνταξη αναφορών στα πλαίσια 

υλοποίησης του Έργου InCompass – INTERREG IVC 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο που θα αναλάβει το ανωτέρω φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφέρεται στα εξής:  

1. Σύνταξη  αναφορών από τα study visits του έργου σε συνεργασία με την ομάδα έργου . Οι ανα-

φορές θα αφορούν περιγραφή καλών πρακτικών από τις επισκέψεις σε συγκεκριμένο format του 

προγράμματος, βιβλιογραφική συγκέντρωση/δευτερογενή έρευνα και ανασκόπηση παρόμοιων 

πρακτικών από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα καθώς και σύγκριση και εξαγωγή συ-

μπερασμάτων  

2. Συμμετοχή στο study visit που θα λάβει χώρα στην Πάτρα τον Ιούνιο του 2013.  

3. Προετοιμασία και συμμετοχή στα Περιφερειακές ομάδες έργου (Regional Implementation Groups) 

με ετοιμασία εισηγήσεων, διάδοση υλικού από τα study visits, προτάσεις για την δημιουργία σχεδί-

ου περιφερειακής καινοτομίας Regional Implementation Group, καταγραφή συμπερασμάτων και 

προτάσεων.  Υποστήριξη για την βέλτιστη διάδοση των καλών πρακτικών και συμπερασμάτων του 

έργου μέσω κάθε δυνατού μέσου. 

4. Σύνταξη σχεδίου περιφερειακής καινοτομίας (Regional implementation plan) και σχεδίου δράσης 

(action plan) με βάση τις εκθέσεις προόδου του Regional Implementation Group και λοιπό υλικό 

που θα αντληθεί από κάθε δυνατή πηγή, βάσει της εξειδίκευσης του εμπειρογνώμονα και των σχε-

τικών υποδείξεων της ομάδας έργου. 

5. Αξιολόγηση του συνόλου των study visits και προετοιμασία σχετικής αναφοράς για το τελικό συνέ-

δριο στα πλαίσια του προγράμματος  

6. Συμμετοχή στην διαδικασία υιοθέτησης μίας καλής πρακτικής με τεκμηρίωση και  υποστήριξη αυ-

τής 

7. Συνδρομή σε κάθε πρόσθετη αναφορά που απαιτηθεί για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμμα-

τος 
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Το ανωτέρω έργο θα παρασχεθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, 

ήτοι την 31/12/2014, εκτός εάν αυτό παραταθεί, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την οικονομική τροποποίηση ή 

επέκταση της προσφοράς του Αναδόχου.  

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες θα είναι σε επικοινωνία με την ορι-

σθείσα ομάδα έργου με την οποία θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει τις σχετικές κατευθύνσεις.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: 

 Πτυχίο Οικονομικών σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υ-

πολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πτυ-

χιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου) 

 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών) στην υλοποίηση και διαχείριση  ευρωπαϊ-

κών έργων ή διακρατικών ερευνητικών έργων 

 Αποδεδειγμένα Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Κάθε πρόσθετο στοιχείο (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ,δημοσιεύσεις,  εξειδίκευση σε θέματα καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας κ.λπ.) θα ληφθεί υπόψη. Κατά προτεραιότητα θα ληφθεί υπόψη εξειδίκευση και 

εμπειρία σε θέματα αντικειμένων καινοτομίας – επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων με έμ-

φαση στις επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες. 

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την πρόταση του αναδόχου είναι: 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε απλό χαρτί) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

3. Τίτλοι σπουδών 

4. Βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας 

5. Οικονομική προσφορά 

Η επιλογή θα γίνει ύστερα από συνεδρίαση της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού του Περιφε-

ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και κατόπιν εκτίμησης των απαραίτητων, ε-

πιθυμητών και πρόσθετων προσόντων.  

Για την επιλογή του αναδόχου θα συνεκτιμηθούν τρία κριτήρια με αντίστοιχο δείκτη βαρύτητας, όπως φαί-

νεται πιο κάτω: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Στελέχωση 40% 

Εμπειρία 40% 

Οικονομική προσφορά 20% 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση. Σε 

περίπτωση υποβολής τους, αυτές απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έγγραφες προσφορές στην Επιτροπή διενέργειας πρόχειρου 

διαγωνισμού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (δυνάμει της υπ’ αριθ. 16ης Απόφασης της 4η Συνε-

δρίαση/2012 του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ) και στην διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 

τ.κ:26441  Πάτρα, 1ος όροφος  μέχρι  την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.   
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε 

συνέντευξη. 

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κ. Σπύρο Παπασπύρου στο τηλέφωνο: 

2613613630 ή την κα. Κωνσταντίνα Παπαγιάννη στο τηλέφωνο: 2613613641. 

 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
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