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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία
ενημερωτικής πύλης για τη στήριξη των υπό σχεδίαση δράσεων επιχειρηματικότητας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα
2014 -2020», με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 4314/2014 «για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010)
3. Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/2303-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το
άρθρο 7του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.
5. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».
6. Την με αριθμ.πρωτ. 87/14-01-2016 απόφαση έγκρισης του προγράμματος ενεργειών
τεχνικής βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α΄) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 1059/173-2017 απόφαση
7. Τη με αριθμ.πρωτ. 1113/ 29-03-2016 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο:
«Πληροφόρηση & Επικοινωνία ΠΕΠ 2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ: 5000461) στο Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
8. Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2016ΕΠ00110007
9. Την αναγκαιότητα υποστήριξης της δημοσιότητας και πληροφόρησης των δράσεων
επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014 -2020
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10. Την αριθμ. πρωτ. 440/31-01-2017 απόφαση έγκρισης εγγραφής στον κατάλογο
προμηθευτών/ παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδος (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΕ) σε συνέχεια της πρόσκλησης για τη δημιουργία και τήρηση
καταλόγου με αριθμ. πρωτ. 1032/23-03-2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ.
πρωτ. 1453/11-04-2017 απόφαση
11. Την εξειδίκευση του αποδέκτη στο αντικείμενο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καλούμε τον κύριο Καραδήμα Δημήτρη, Τέλλου Άγρα 5β, 26443 Πάτρα, να υποβάλει
προσφορά, με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επόμενη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου, με
τη διαδικασία της ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων
υπηρεσίες της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, βάσει της με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας», για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία ενημερωτικής πύλης για τη
στήριξη των υπό σχεδίαση δράσεων επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014 2020».
Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι η δημιουργία μιας ενημερωτικής πύλης η
οποία θα εξυπηρετεί την ανάγκη ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα
επιχειρηματικότητας με αφορμή τις προσκλήσεις που ετοιμάζονται στα πλαίσια των ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. Στην πύλη αυτή θα υπάρχουν :
1. Οι προσκλήσεις του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ για τα θέματα επιχειρηματικότητας
2. Οι οδηγοί των προγραμμάτων καθώς και κάθε άλλο ειδικό θεματικό υλικό που συνδέεται
με το πλαίσιο των προσκλήσεων (θεσμικό πλαίσιο, κανονισμοί της ΕΕ κλπ). Μια ειδική
θεματική βιβλιοθήκη σε θέματα κρατικών ενισχύσεων
3. Τα νέα του ΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ με έμφαση την επιχειρηματικότητα
4. Ενημέρωση πραγματικού χρόνου: Ενσωμάτωση υλικού που θα αντλείται σε πραγματικό
χρόνο από άλλες ειδικές σελίδες επιχειρηματικότητας (π.χ. σελίδες υποστήριξης business
plan, κ.α.)
5. Διασύνδεση ενημερωτικής πύλης και πληροφοριακού υλικού με Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (social Media): Τόσο η ενημερωτική πύλη όσο και το περιεχόμενο που
ενσωματώνεται σε αυτήν θα βρίσκεται σε πλήρη «από και προς» διασύνδεση με τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης που η αρμόδια διεύθυνση της ΠΔΕ θα επιλέξει να λειτουργήσει για
τον σκοπό αυτό.
6. Λειτουργία ενημερωτικών σημειωμάτων (Newsletter): Ενσωμάτωση και λειτουργία
ενημερωτικής λίστας με πλήρεις δυνατότητες (συνδρομή/διαγραφή μελών, αποστολή
ενημερωτικών σημειωμάτων, ενσωμάτωση των ενημερωτικών σημειωμάτων στην
ενημερωτική πύλη, κλπ.)
Οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι οι εξής: Πλήρως
προσαρμοστική εμφάνιση σε όλες τις συσκευές και με δυνατότητα πρόσβασης από άτομα με
ειδικά προβλήματα υγείας (κινητικά κλπ.), δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμεσικού υλικού,
δυνατότητα εμφάνιση περιεχομένου σε Ελληνικά και Αγγλικά, ενσωμάτωση ενημερωτικού
σημειώματος (newsletter), σταδιακή μετάπτωση του περιεχομένου του ιστότοπου
www.pde.gov.gr/ependyseis αναφορικά με τους αναπτυξιακούς νόμους, υποστήριξη
ενημερωτικών ενοτήτων για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και δυνατότητες χρηματοδότησης
επιχειρήσεων στην ΠΔΕ (Ενδεικτικά: χρήσιμα έντυπα, εργαλεία/οδηγοί, κ.α.), καθώς και
διασύνδεση με κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.
Τέλος η σχεδίαση της ενημερωτικής πύλης θα υποστηρίζει μελλοντικές επεμβάσεις επέκτασης
του περιεχομένου και των λειτουργιών της ώστε να υποστηριχτούν οι δράσεις της ενότητας 1.
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Για παράδειγμα αναφέρονται φόρμες καταγραφής δεδομένων, παρουσίαση στατιστικών
αποτελεσμάτων, φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος/συμμετοχής, κ.α.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €)
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι συνολικά επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ
(7.440 €). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό
2016ΕΠ00110007 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020.
Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου ορίζεται σε δεκαοκτώ μήνες με έναρξη την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης, ήτοι μέχρι 30/12/2018.
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι τα εξής:
Παραδοτέο 1, Λογισμικό, 1-μήνας μετά την υπογραφή της σύμβασης
Αναμόρφωση της ήδη λειτουργούσας πύλης ενημέρωσης επιχειρηματικότητας που υπάρχει
στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ σε πύλη ενημέρωσης της επιχειρηματικότητας για τις δράσεις του ΕΠ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, (option και της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας), αλλά και λοιπών
χρηστικών πληροφοριών σε θέματα επιχειρηματικότητας. Επίσης σύνδεση με μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και λειτουργία ενημερωτικής λίστας.
Παραδοτέο 2, Συντήρηση/Αναφορά, τέλους του έτους 2017
Συντήρηση της ενημερωτικής πύλης, ενημέρωση περιεχομένου και προσθήκη
μικρολειτουργιών και επεκτάσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2017. Αναφορά
επισκεψιμότητας ιστοσελίδας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενημερωτικών σημειωμάτων
Παραδοτέο 3, Συντήρηση/Αναφορά, α εξαμήνου 2018
Συντήρηση της ενημερωτικής πύλης, ενημέρωση περιεχομένου και προσθήκη
μικρολειτουργιών και επεκτάσεων που θα πραγματοποιηθούν εντός του α εξαμήνου 2018.
Αναφορά επισκεψιμότητας ιστοσελίδας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενημερωτικών
σημειωμάτων
Παραδοτέο 4, Συντήρηση/Αναφορά, β εξαμήνου 2018
Συντήρηση της ενημερωτικής πύλης, ενημέρωση περιεχομένου και προσθήκη
μικρολειτουργιών και επεκτάσεων που πιθανόν να απαιτηθούν και πραγματοποιηθούν εντός
του β εξαμήνου 2018. Αναφορά επισκεψιμότητας ιστοσελίδας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και ενημερωτικών σημειωμάτων που θα παραχθούν αναφορικά με τις δράσεις και επίκαιρα
θέματα επιχειρηματικότητας.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ), Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, 1ος όροφος,
Πάτρα (Γραμματεία), μέχρι τη Πέμπτη 08/06/2017 από τις ώρες 9.00 π.μ. έως τις 14.00
μ.μ., ενιαίο φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με
κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος της
παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από
επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της προσφέρουσας.
Η ημερομηνία
κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔΕΠ
ΠΔΕ. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω: ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ πριν ή
κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να βρίσκονται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του αρθρ 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), με την οποία θα δηλώνεται
ότι: (α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον Κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ,
(β) αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, (γ) η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης των οποίων έλαβε γνώση και τους
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αποδέχεται ανεπιφύλαχτα, (δ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, (ε)
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, (στ) σε περίπτωση
ανάθεσης του έργου και πριν την υπογραφή της σύμβασης δεσμεύεται να προσκομίσει i.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ii. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας, iii.
Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και iv. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει:
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο
ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου,
υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η οικονομική προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει ένα κατ’ αποκοπήν τίμημα για την παροχή
των υπηρεσιών του έργου, το οποίο θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε ΕΥΡΩ και
το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ
(7.440,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου.
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις
του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών
και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά
συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από
τον Ανάδοχο.
Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς με βάση τα
ως άνω αναφερόμενα και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Εφόσον η προσφορά
ανταποκρίνεται στα ως άνω αναφερόμενα, θα γίνει κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο με
απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλων καλής
εκτέλεσης και παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την υποβολή
από αυτόν των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dytikiellada.gr.
Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας

Άλκηστις Σταθοπούλου
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