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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 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 10.000,00 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 2085/30 – 08 – 2013 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ για την επιλογή αναδό-

χου (φυσικού ή νομικού προσώπου) σύναψης σύμβασης έργου για τη “σύνταξη αναφορών στα πλαί-

σια υλοποίησης του Έργου PPP4Broadband – South East Europe 

(http://www.ppp4broadband.eu/): Η αντιμετώπιση του ευρυζωνικού χάσματος στις αγροτι-

κές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου 

Ιδιωτικού Τομέα)”. 

Ο γενικός στόχος του έργου PPP4Broadband είναι η διάχυση τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων 

φορέων για την βελτίωση της ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας σε αγροτικές περιοχές της ΝΑ Ευρώπης με 

τη χρήση μοντέλου ΣΔΙΤ. Η λειτουργία του μοντέλου των συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα θα δο-

κιμαστεί με την προετοιμασία 3 πιλοτικών σεναρίων επενδύσεων σε προεπιλεγμένες περιφέρειες που συμ-

μετέχουν στο έργο (Ελλάδα, Ρουμανία, ΠΓΔΜ). Επιπλέον το έργο θα υλοποιήσει ένα σύνολο από εκπαι-

δευτικές και προωθητικές δράσεις με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών του 

Δημοσίου Τομέα στη χρήση και ορθή εκμετάλλευση των Ευρυζωνικών Υποδομών. 

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

1. Σύνταξη αναφορών για την διαμόρφωση των μοντέλων Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

(ΣΔΙΤ) αναφορικά με την αξιοποίηση ευρυζωνικών υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές (Πα-

κέτο Εργασίας 3: Ανάπτυξη μοντέλων ευρυζωνικότητας με τη Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Το-

μέα). 

2. Προετοιμασία και συμμετοχή στη δημιουργία Εθνικών Κέντρων Αριστείας (ΕΑΚ) σε 9 χώρες της 

ΝΑ Ευρώπης ως εργαλεία υποστήριξης για τη χρήση ΣΔΙΤ στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, 

διαμόρφωση του περιεχομένου για την λειτουργία των ΕΑΚ  και σύνταξη σχετικών αναφορών. Τα 

ΕΑΚ θα λειτουργούν ως κέντρα παροχής συμβουλών και θα έχουν ως στόχο να παρέχουν στους 

δημόσιους φορείς συμβουλευτική καθοδήγηση, τεχνογνωσία, εμπειρία και προτυποποίηση για την 

ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών μέσω του μοντέλου ΣΔΙΤ (Πακέτο Εργασίας 4: Δίκτυα Κέντρων 
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Αριστείας ευρυζωνικότητας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης με τη Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού 

Τομέα) 

3. Προετοιμασία και συμμετοχή σε όλες τις δράσεις του εταιρικού δικτύου για την υλοποίηση των πι-

λοτικών έργων ΣΔΙΤ και σύνταξη σχετικών αναφορών. Οι δράσεις αφορούν στην προετοιμασία 

επενδύσεων με χρήση μοντέλων ΣΔΙΤ, σύνταξη τεύχους διακήρυξης για την προμήθεια ευρυζωνι-

κών επενδύσεων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα μοντέλα ΣΔΙΤ, παρακολούθηση της διαδικασίας 

της προμήθειας (Πακέτο Εργασίας 5: Επιδείξεις ευρυζωνικότητας με τη Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιω-

τικού Τομέα σε δοκιμαστικές περιφερειακές περιοχές). 

4. Επιστημονική υποστήριξη για την συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης σε δράσεις 

ανοικτών εκδηλώσεων διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου. 

5. Συνδρομή σε κάθε πρόσθετη αναφορά που απαιτηθεί για την εύρυθμη υλοποίηση των Πακέτων 

Εργασίας 4 και 5 του έργου. 

 

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

ήτοι την 30/11/2014, εκτός εάν αυτό παραταθεί και, χωρίς αυτό να συνεπάγεται την οικονομική τροπο-

ποίηση 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: 

 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ε-

ξωτερικού) στον τομέα της πληροφορικής (πληροφορικής, θετικών επιστημών, πολυτεχνικών σχο-

λών)  

 Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών, στην υλοποίηση και διαχείριση τουλάχιστον 

3 ευρωπαϊκών έργων ή διακρατικών ερευνητικών έργων 

 Αποδεδειγμένα πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

Κάθε πρόσθετο στοιχείο (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιεύσεις,  εξειδίκευση σε θέματα ΤΠΕ κλπ.) 

θα ληφθεί υπόψη. Κατά προτεραιότητα θα ληφθεί υπόψη εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα συμμετοχής 

και διαχείρισης Ευρωπαϊκών έργων στον χώρο της Πληροφορικής. 

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: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Στελέχωση 20% 

Εμπειρία 50% 

Οικονομική Προσφορά 30% 

 

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. 33ης Απόφασης της 3ης Συνε-

δρίαση/2013 του Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ) και στη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής Τ.Κ: 

26441  Πάτρα, 1ος όροφος  μέχρι  την 18η -09-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.   

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασίλη Μπουγά στο τηλέφωνο: 

 +30 2613613626. 

 
  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 
 
 

Απόστολος Κατσιφάρας 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

 

ΑΔΑ: ΒΛ94ΟΡΕΒ-Ε3Λ


