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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 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 και Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει 

στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό το ανώτατο ποσό των 

60.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνι-

σμού και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της υπ’ αριθμό  877/ 10 - 04 -2013 

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

ή ενώσεις/κοινοπραξίες) για την “υποστήριξη των τεχνικών και επιστημονικών εργασιών του 

αναθέτοντος στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων του Έργου SECOVIA” της Κ.Π. South East 

Europe και ειδικότερα τα παρακάτω: 

 Υπηρεσία 1: Ανάλυση τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τους υπάρχοντες μηχανισμούς χρημα-

τοδότησης δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων πάνω σε εικονική προσβασιμότητα στην περιο-

χή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης (δραστηριότητα 3.1.3 του έργου SECOVIA) 

 Υπηρεσία 2: Ανάλυση πολιτικών στα στρατηγικά πλεονεκτήματα των εικονικών υποδομών τε-

χνολογιών πληροφορίας και των διαμοιρασμένων υπολογιστικών πόρων στους δημόσιους οργα-

νισμούς στην νότιο-ανατολική Ευρώπη (δραστηριότητα 4.2.2 του έργου SECOVIA) 

 Υπηρεσία 3: Ανάλυση οικονομικών απαιτήσεων παρόχου διαμοιρασμένων εικονικών πόρων και 

υποδομών τεχνολογιών πληροφορίας (δραστηριότητα 4.3.4 του έργου SECOVIA) 

 Υπηρεσία 4: Προγραμματισμός και σχεδιασμός μεθοδολογίας για εκδηλώσεις διαβούλευσης  πά-

νω σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων προσωπικού 

και συνάντηση για συντονισμό πολιτικών πάνω στην από κοινού επένδυση σε κοινόχρηστες υ-

πηρεσίες και υποδομές τεχνολογίας πληροφορίας (δραστηριότητα 6.1.2 του έργου SECOVIA) 

 Υπηρεσία 5: Επιστημονική υποστήριξη ανοικτών εκδηλώσεων διαβούλευσης για τη ανεύρεση 

κοινών προσεγγίσεων για συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα σαν μέσο ενίσχυσης επενδύσε-

ων για τη βελτίωση της εικονικής προσβασιμότητας στη νότιο-ανατολική Ευρώπη (δραστηριό-

τητα 6.3.1 του έργου SECOVIA) και συνολική υποστήριξη στον συντονισμό της δράσης 6.3. 
Σημειώνεται ότι η επίσημη γλώσσα του έργου SECOVIA είναι η αγγλική. Τα κείμενα των Παραδοτέων θα 

είναι στην αγγλική γλώσσα και μια επιτελική σύνοψη απαιτείται στην ελληνική γλώσσα. 

Η διάρκεια του Έργου είναι περίπου 16 μήνες με ημερομηνία λήξης την 30η Σεπτεμβρίου 2014.  
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Η τεχνική περιγραφή των εργασιών, τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου, η διαδι-

κασία διενέργειας του διαγωνισμού και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη για το διαγωνισμό θα παρέχεται: 

1. Στο 01/2013 Τεύχος Προκήρυξης (παραλαβή δωρεάν από το ΠΤΑ/ΠΔΕ Κα Μαρισόφη Μαυρούλι-

α, τηλ. 2613 613671, e-mail: msmavroulia@ptapde.gr)   

2. Στο διαδίκτυο: www.ptapde.gr  

3. Στο διαδίκτυο: www.secovia.eu  

 

Λεπτομέρειες για το χρονικό ορίζοντα παράδοσης των εξειδικευμένων υπηρεσιών, θα ορίζεται στη σύμ-

βαση με τον Ανάδοχο.  

 

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 26η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 

μ.μ.   

 

 

  Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΠΤΑ/ΠΔΕ 

 

 

Απόστολος Κατσιφάρας 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
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