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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 

Αρ.Πρωτ.2886                                                                                                                   
Ηράκλειο,18/07/2014 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής 
και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό 
Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ», στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή 
Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 
β. του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ. 3. Και ισχύει 
σήμερα. 
γ. της υπ’ αριθ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 
δ. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των 
ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98). 
2. Την από 12/07/2013 έγκριση προς χρηματοδότηση του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή 
Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» με 
αριθμ. πρωτ. 2845/30-4-2013, όπως υποβλήθηκε κατά την 1η Πρόσκληση Στρατηγικών του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος. 
3. Την 12.94/20-08-2013 συνεδρία του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για 
αποδοχή της οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε 
Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» από το ΠΤΑ.  
4. Τον προϋπολογισμό, τα είδη επιλέξιμων δαπανών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την από 
04/07/2013 απόφαση της επιτροπής επιλογής πράξεων και την εγκεκριμένη αίτηση 
υποβολής πρότασης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή 
Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
5. Την με αρ. πρωτ. ΠΤΑ 3618/09-09-2013 απόφαση ορισμού συντονιστή του προγράμματος 
«Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό 
Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
6. Την με Αρ.Πρωτ. 302396/ΥΔ 67896 / 01-10-2013 σύμβαση χρηματοδότησης του 
προγράμματος  «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και 
Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
7.Την από 16/09/2013 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του επικεφαλής εταίρου 
και των λοιπών εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος  «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε 
Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
8.Την υπ.αριθμ. 2884/18-07-2014 εισήγηση του συντονιστή του προγραμμάτος για  ανάθεση 
έργου με τίτλο «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ», στα πλαίσια υλοποίησης του 
προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και 
Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» 
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9. Τoν προϋπολογισμό του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ». 
10. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου. 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή 
Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ», 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και 
από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%  όπου το 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, είναι απαραίτητη η ανάθεση 
του έργου, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, με τίτλο «Παροχή 
Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και 
Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» , προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης Δεκαεπτά 
χιλιάδων Πεντακοσίων ευρώ ( 17.500 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α) Περιγραφή του προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, 
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» 

Το έργο «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και 
Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» έχει διάρκεια 24 μήνες (από 1/9/2013 έως 
31/8/2015) και συγχρηματοδοτείται, εκ των οποίων 80% είναι η ευρωπαϊκή και 20% η 
ελληνική συμμετοχή.  

Στο έργο συμμετέχουν 8 εταίροι, οι οποίοι είναι: 

 Οι νησιωτικές Περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), του Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ), της 
Κρήτης (ΠΚ), τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ) και Βορείου Αιγαίου 
(ΠΤΑΒΑ), η Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΝΑ (ΑΕΠΝΑ), το Κυπριακό Υπουργείο, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας & Τουρισμού (ΥΕΒΤ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ).  

Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων για την προαγωγή μιας 
αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, 
διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο που θα οδηγήσει τελικά σε: 

▪ Επιδεικτική εφαρμογή ώριμων & καινοτόμων έργων ΕΞΕ & ΑΠΕ, σε χώρους, 
εγκαταστάσεις και κτίρια του δημοσίου τομέα, με άμεσο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για 
όλους τους πολίτες & και επίτευξη στην πράξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

▪ Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές, με αφετηρία τα επιδεικτικά έργα και 
δράσεις του στρατηγικού έργου. 

▪ Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας & ανάπτυξη νέων καινοτόμων αγορών.  

▪ Πολυεπίπεδη συμβολή στους ευρωπαϊκούς & εθνικούς στόχους Ελλάδος & Κύπρου (20-
20-20) καθώς και προετοιμασία πολιτικών μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ενόψει της νέας 
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προγραμματικής περιόδου (2014-2020), μέσω της εξειδίκευσης της διαμόρφωσης 
στρατηγικής "ΕΥΡΩΠΗ 2020" και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής. 

▪ Συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια & κλιματική αλλαγή. 

Οι βασικές δραστηριότητες του έργου μέσω απτών αποτελεσμάτων και υλοποιούμενων 
ενεργειακών έργων μπορούν να συνοψιστούν και στην ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών 
και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης και σύνθεση τους σε ένα μακρο-περιφερειακό και 
διασυνοριακό σχέδιο,  επιδεικτική κατασκευή και εφαρμογή ώριμων έργων & δράσεων και 
υλοποίηση σχεδίου σύνθεσης και πολλαπλασιασμού αποτελεσμάτων. 

Β)Αντικείμενο – Προδιαγραφές του έργου «Παροχή Επιστημονικής και Τεχνικής 
Υποστήριξης των Δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Βιώσιμη Ενεργειακή 
Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο – ΕΝΕΡΓΕΙΝ» 

Πιο αναλυτικά ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει τα κάτωθι παραδοτέα:  

Π.2.2.8 Έκθεση Πεπραγμένων για Επιδεικτικά Έργα & Δράσεις στη Κρήτη. 

Θα συμπληρωθεί το έντυπο «Έντυπο για την Συλλογή Πεπραγμένων για Επιδεικτικά Έργα & 
Δράσεις». ( Παραδοτέο 2.2.1.) 

Σε αυτή την έκθεση θα περιλαμβάνεται παρουσίαση των πεπραγμένων όσο αφορά όλα τα 
σχετικά παραδοτέα του έργου δίνοντας βάρος σ’όλα τα  επιδεικτικά έργα και δράσεις. Θα 
είναι ένα τεχνικό παραδοτέο που θα συμβάλλει και στο πνεύμα ευαισθητοποίησης, να είναι 
κατανοητό και χρήσιμο τόσο από το ευρύ κοινό, αλλά και από επιχειρηματικούς φορείς και 
φορείς δημοσίου τομέα. Περίληψη του έργου πρέπει να γίνει και στην αγγλική γλώσσα. 

Π.3.1.5 Συμμετοχή στην διαβούλευσης με όλους τους φορείς στην Κρήτη, λαμβάνοντας 
υπόψη τις Σύγχρονές Πολιτικές (2014-2020, Σύμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των 
Νησιών, κλπ). 

Το παραδοτέο θα αξιοποιηθεί ως ένα συγκεκριμένο εργαλείο αναλυτικής καθοδήγησης για να 
αποτυπωθεί η στρατηγική βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης (άξονες στρατηγικής για: 
προσαρμογή της υφιστάμενης λειτουργίας των φορέων ενεργειακή ανάπτυξη , νέες 
δραστηριότητες, νεες στρατηγικές βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης , επέκταση, βελτίωση 
εσωτερικής οργάνωσης, εισαγωγή καινοτομίας κλπ.). Έτσι θα γίνει προεργασία για το μίγμα 
των δράσεων της διαβούλευσης προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες – 
συμπεριλαμβανομένου και ειδικού ιστοτόπου που λειτουργήσει ειδικά γι αυτόν τον σκοπό, θα 
αποφασιστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο και τη χρονική διάρκεια και θα καθοριστούν οι 
προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις Σύγχρονές Πολιτικές (2014-2020, Σύμφωνο των 
Δημάρχων, Σύμφωνο των Νησιών, κλπ) καθώς και τα σχετικά υφιστάμενα τεχνικά έργα. Τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συστηματοποιηθούν ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν 
με βέλτιστο τρόπο.  

Π.3.2.5 Διερεύνηση εξωτερικού Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στην 
Κρήτη. 
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Θα προετοιμαστεί αντίστοιχη μελέτη. Το παραδοτέο θα παρουσιάζει την εφαρμογή της  
μεθοδολογίας για την συλλογή των απαραίτητων στοιχείων τα οποία θα διαφοροποιούνται σε 
πολιτικό (π.χ. σχετικές πολιτικές για τις ΑΠΕ-ΕΞΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
υλοποιούμενα τεχνικά έργα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, 
αδειοδοτήσεις / εγκρίσεις/υπάρχοντα τεχνικά έργα, εμπλεκόμενοι φορείς στα έργα, κλπ), 
οικονομικό – χρηματοδοτικό (π.χ. υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία ΑΠΕ-ΕΞΕ και 
εφαρμογή τους ανά τεχνικό έργο, χρηματοδοτούμενα τεχνικά έργα, κόστη επενδύσεων ανά 
είδος έργου), κοινωνικό (π.χ. κοινωνική απήχηση ΑΠΕ-ΕΞΕ, απασχόληση, ομάδες 
συμμετεχόντων, συμβουλευόμενοι φορείς, μελλοντικά τεχνικά έργα, θέσεις εργασίας, 
τεχνικές και συμβουλευτικές επιχειρήσεις κλπ), τεχνολογικό (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων τεχνολογιών ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό, τεχνολογική ωριμότητα 
κλπ), περιβαλλοντικό (είδη περιοχών εγκατάστασης, περιβαλλοντικά και ενεργειακά οφέλη, 
Ενεργειακό Ισοζύγιο Περιφέρειας, ετήσιες εκπομπές). Στο παραδοτέο θα συμπληρώνονται 
και τεκμηριώνονται οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Περίληψη του έργου θα πρέπει να γίνει 
και στην αγγλική γλώσσα. 

Π.3.2.9 Διερεύνηση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Φορέων Χάραξης Πολιτικής για την 
Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στην Κρήτη. 

Θα προετοιμαστεί αντίστοιχη μελέτη όπου θα παρουσιάζει αναλυτικά την οργάνωση της 
περιφέρειας, τις δομές, το ανθρώπινο δυναμικό, τις πρωτοβουλίες / πολιτικές / 
δράσεις/τεχνικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και τις υπάρχουσες 
τάσεις.  Επίσης, θα δίνονται στοιχεία για τις υπηρεσίες στην Κρήτη και στην Ελλάδα που 
εμπλέκονται σε θέματα βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης για τα μέσα / εργαλεία πολιτικές 
που χρησιμοποιούνται. 

Στο πλαίσιο της ορθής υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος, τα ζητούμενα 
στοιχεία/δράσεις θα δίδονται στην Ελληνική γλώσσα ενώ τα παραδοτέα στοιχεία/δεδομένα 
θα είναι στην ελληνική με περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει να διαθέτουν: 

 Πτυχίο /Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού.  
 Καλή γνώση της αγγλικής. 
 Εμπειρία σε αντίστοιχες φυσικού αντικειμένου υπηρεσίες στον τομέα της Ενέργειας ( 

αδειοδοτήσεις, προγράμματα υποστήριξης, παρακολούθηση κλπ)   

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δεσμευτούν για επαρκή παρουσία κατάλληλου επιστημονικού 
προσωπικού του αναδόχου στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για όσο χρονικό 
διάστημα χρειάζεται για την άρτια και έγκαιρη υλοποίησή των παραδοτέων αυτών και ο 
ανάδοχος αναλαμβάνει την εκπλήρωση της παρούσας προϋπόθεσης. 
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Γ. Διάρκεια και χρηματοδότηση του έργου. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης για υπηρεσίες υποστήριξης Τεχνικού Συμβούλου 
Εμπειρογνώμονα (External expertise), ανέρχεται συνολικά σε Δεκαεπτά χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ (17.500,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια έως 
30/3/2015.  

Σε περίπτωση προσφοράς με μεγάλη έκπτωση , η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 
δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των 
προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν 

Η καταβολή της συνολικής αμοιβής του αναδόχου θα καταβάλλεται 
σταδιακά/αναλογικά, βάσει της πορείας/εξέλιξης υλοποίησης του Σχεδίου/Προγράμματος 
και ειδικότερα έπειτα από την παραλαβή και πιστοποίηση (από την Επιτροπή που έχει 
συσταθεί για το λόγο αυτό) των επιμέρους παραδοτέων και λοιπών υποχρεώσεων του 
αναδόχου κατά την διάρκεια και έως το τέλος της σύμβασης. 

 
Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης και η υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής θα 

γίνει από  την Επιτροπή παραλαβής του προγράμματος.  
 
Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις 

ανωτέρω απαιτήσεις. 
 
 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη 

Παρασκευή 25/07/2014 , ώρα 13.00 π.μ..  
 
Για πληροφορίες, Νικόλαος Ζωγραφάκης , Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, 

τηλ: 2810-302469 ή e-mail: pta@pta.gr . 
 
To Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή 

όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες. 
 

  

Ο πρόεδρος Δ.Σ. ΠΤΑ Κρήτης  

 

 

Σταύρος Αρναουτάκης  


