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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REGIONS 4 GREEN GROWTH
«Ανεύρεση φυσικών προσώπων µε σκοπό την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του
έργου “Regions 4 Green Growth (Regional policy instruments and approaches for
improving access to finance and speeding up investments in sustainable
energy)”
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26504 ΠΑΤΡΑ
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2610 911557
Fax:
2610 994106
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2. Αντικείµενο της πρόσκλησης
Το Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου “Regions 4
Green Growth”. Για τις ανάγκες του έργου, το ΕΠΠ αναζητεί φυσικά πρόσωπα που θα
στελεχώσουν την ήδη υπάρχουσα οµάδα έργου µε σκοπό την Yλοποίηση του Περιφερειακού
Σχεδίου ∆ράσης και Εφαρµογής (Regional Action & Implementation Plan) όπως
περιγράφεται στο τεχνικό δελτίο του Έργου.
Το έργο έχει στόχο να βοηθήσει τις συµµετέχουσες Περιφέρειες της Ευρώπης να
αποκτήσουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να µπορούν να σχεδιάσουν εκείνες τις πολιτικές
και να αναπτύξουν τους κατάλληλους µηχανισµούς για την προσέλκυση ή και διατήρηση
επενδύσεων σε βιώσιµες και εναλλακτικές µορφές ενέργειας (π.χ. παραγωγή από
ανανεώσιµες πηγές, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, παραγωγή σε µικρή κλίµακα,
συµπαραγωγές, κλπ).
Στο πλαίσιο αυτό, το έργο έχει αναπτύξει και εφαρµόζει τη µεθοδολογία “Peer Review”
σύµφωνα µε την οποία οµάδα στελεχών από διαφορετικές περιφέρειες, επισκέπτεται µία
περιφέρεια «Στόχο» και σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και επιχειρήσεις
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ανιχνεύουν, αποτυπώνουν και αξιολογούν τις εφαρµοζόµενες πολιτικές και προτείνουν
αντίστοιχες πρακτικές που εφαρµόζονται στις δικές τους χώρες.
Στόχος είναι να βοηθηθεί η κάθε περιφέρεια στο να σχεδιάσει και να αναπτύξει τη δική της
στρατηγική. Ειδικότερα για την Περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας ιδιαίτερο ενδιαφέρον
δόθηκε στην Οργάνωση της Περιφέρειας για την εκπόνηση και διαχείριση ενεργειακών
έργων, την εναρµόνιση του θεσµικού πλαισίου και τη δηµιουργία φιλικών προς τις
επιχειρήσεις οικονοµικού περιβάλλοντος, τη δηµιουργία χρηµατοδοτικών εργαλείων για την
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και τεχνολογιών (smart grids, spin-offs, clusters, microproduction), τη συνεργασία µε άλλες περιφέρειες και επιχειρήσεις για την προσέλκυση
επενδύσεων και υλοποίηση κοινών έργων.
Το Περιφερειακό σχέδιο δράσης θα βασίζεται ακριβώς στα ευρύµατα της παραπάνω
µεθοδολογίας µε στόχο να αποτελέσουν οδηγό για τη χάραξη δράσεων και την ενσωµάτωσή
τους στην Περιφερειακή Πολιτική.
Το ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωµα να µεταβάλλει το ακριβές αντικείµενο των παραδοτέων που θα
ανατεθεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο ανάλογα µε την εξέλιξη του έργου και τη χρονική
διάρκεια των εργασιών. Επίσης δύναται να επιλέξει µεγαλύτερο αριθµό του ενός φυσικά
πρόσωπα λαµβάνοντας υπόψη το εύρος των εργασιών, το κόστος και την υπάρχουσα δοµή
της οµάδας.
3. ∆ιαδικασία ανάθεσης και είδος σύµβασης
• ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Πρόσκληση ενδιαφέροντος µε στόχο να
επιλεγούν συνεργάτες, φυσικά πρόσωπα, και να καταθέσουν εγγράφως τις
προτάσεις τους.
• Είδος της σύµβασης: Μεταξύ του Επιστηµονικού Πάρκου Πατρών Α.Ε και του
Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση Ανάθεσης Έργου. Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην
Ελληνική γλώσσα, θα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Η σύµβαση αυτή θα ρυθµίζει
τους ειδικότερους όρους συνεργασίας.
• Λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου του έργου, το ΕΠΠ διατηρεί το δικαίωµα να
επιλέξει το φυσικό πρόσωπο σύµφωνα µε τα προσόντα και τη διαθεσιµότητά του,
όπως επίσης και την αµεσότητα της υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4. Προϋπολογισµός ∆απάνης
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης δεν θα ξεπερνά τις €7.500,00. Το ΕΠΠ θα ορίσει
το τελικό ύψος της αµοιβής ανάλογα µε την αξιολόγηση των προτάσεων και την ποιότητα
των προτάσεων.

5. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου
Η ολοκλήρωση του έργου (παράδοση, ποσοτική / προσωρινή και οριστική παραλαβή) θα
πραγµατοποιηθεί έως τις 31/12/2014.
6. Υποβολή προσφορών
• Ηµεροµηνία και ώρα λήξεως της προθεσµίας υποβολής έγγραφων προσφορών είναι η
20η Ιουνίου 2014 και ώρα 17:00.
• Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν υπογραφή του υποψήφιου φυσικού προσώπου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Οδός Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Πάτρα
Τ: 2610-911.550-1 , Fax: 2610-994 106 E - m a i l : i n f o @ p s p . o r g . g r – U R L : w w w . p s p . o r g . g r

ΑΔΑ: ΒΙΙ9ΟΡΕΤ-6Γ1

• Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφει: τον τίτλο του
διαγωνισµού ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ στο πλαίσιο του έργου “Regions 4
Green Growth”,
• τα πλήρη στοιχεία (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
E-mail) του προσφέροντος
• τον αποδέκτη της προσφοράς (Επιστηµονικό Πάρκο Πατρών)
• ∆ιεύθυνση αποστολής προσφορών:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Οδός Σταδίου, Πλατάνι
26504 ΠΑΤΡΑ
Υπ’ όψιν: κ. Γεράσιµου Μεντζελόπουλου
Για περισσότερες πληροφορίες :
Τηλ.:
2610 911557
Fax:
2610 994106
Ε-mail:
mentzelopoulos@psp.org.gr
• Γλώσσα, στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνική
7. Βασικός τρόπος χρηµατοδότησης
Το έργο REGIONS 4 GREEN GROWTH συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και από Εθνικούς Πόρους, στα πλαίσια του Προγράµµατος «INTERREG IVC».
8. Όροι και κριτήρια που πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστον οι υποβάλλοντες
προσφορά
Κριτήρια επιλογής αποτελούν:
1. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
2. Εξειδίκευση και εµπειρία στην εκπόνηση περιφερειακών και στρατηγικών πολιτικών
3. Εµπειρία σε θέµατα Καινοτοµίας, Ενέργειας και νέων τεχνολογιών
4. Εµπειρία σε Ευρωπαϊκά Έργα
Προγενέστερη συνεργασία µε το ΕΠΠ θα ληφθεί επίσης σοβαρά υπόψη.

9. Παραλαβή - Αποπληρωµή
Η παραλαβή και αποπληρωµή του έργου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους και
τις συνθήκες που περιγράφονται στις συµβάσεις που συνάπτει το ΕΠΠ και θα αναγράφονται
στη σύµβαση που θα υπογραφεί.
10.Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από τριµελή Επιτροπή που θα συσταθεί
στον φορέα, µε απόφαση του Προέδρου του.
11.∆ηµοσιότητα
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Επιστηµονικού Πάρκου
Πατρών (www.psp.org.gr).
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Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ΕΠΠ Α.Ε.

Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτάκης
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