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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ, έχοντας υπόψη:
1. την υπ. αριθμ. 94/11.4.2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε., περί
εξουσιοδότησης απ’ ευθείας ανάθεσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμβασης παροχής
υπηρεσιών μέχρι ποσού ύψους 20.000 ευρώ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ),
2. την υπ. αριθμ. 167α/1.8.13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.ΚΕ Α.Ε., περί
έγκρισης της συμμετοχής του Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ στο έργο «pAssengeRs and loGistics
information -ARGES»,
3. την απόφαση της 6ης Επιτροπής Καθοδήγησης της 16ης/7/2013 περί έγκρισης υλοποίησης
της πρότασης του έργου «pAssengeRs and loGistics information - ARGES», η οποία
κοινοποιήθηκε με επιστολή στον επικεφαλής εταίρο στις 18/9/2013
4. το εγκεκριμένο Τ.Δ.Ε. του έργου «pAssengeRs and loGistics information ARGES» το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας
«GREECE-ITALY 2007-2013»,

Καλεί

κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, να
υποβάλει πληροφοριακά στοιχεία (προφίλ) εντός 5 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας
στην ιστοσελίδα του, ενόψει επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,
για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης διαχείρισης του έργου «pAssengeRs and
loGistics information - ARGES»,
Ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος θα συμμετάσχει οργανωτικά, διοικητικά και συντονιστικά σε
όλες τις φάσεις και διαδικασίες υλοποίησης του έργου, οφείλει να διαθέτει Ομάδα Έργου
αποτελούμενη κατ’ ελάχιστον από τις ακόλουθες ειδικότητες με τα εξής ελάχιστα προσόντα:
1. Ένα στέλεχος Οικονομολόγο με Μεταπτυχιακές Σπουδές, με εμπειρία σε θέματα
οικονομικής διαχείρισης παρακολούθησης δαπανών και κατάρτιση οικονομικών
εκθέσεων, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας, χρηματοδοτικά μέσα Ε.Ε. ενδεικτικά GREECE-ITALY 2007-2013,
GREECE-ALBANIA 2007-2013, LIFE+ κλπ
2. Ένα στέλεχος, απόφοιτο Πανεπιστημίου με προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης Α.Ε. σε
θέματα Πληροφορικής, ως Εμπειρογνώμονας
3. Ένα στέλεχος με προηγούμενη εμπειρία & κατάρτιση σε διαχείριση έργων που
υλοποιούνται από Οργανισμούς Λιμένων,
4. Ένα στέλεχος με άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Proficiency)

Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του Αναδόχου θα γίνεται καθημερινά στην έδρα και τα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Αναδόχου, καθώς και σε κάθε άλλο σημείο
υλοποίησης του έργου που θα απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση, που θ’
ακολουθήσει. Απαραίτητη κρίνεται η φυσική παρουσία ενός εκπροσώπου του αναδόχου κατ’
ελάχιστο 4 φορές την εβδομάδα στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής. Επειδή η σύνταξη των
εκθέσεων προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου είναι η Αγγλική
γλώσσα, θα πρέπει να αποδεικνύεται η σχετική εμπειρία και ικανότητα (άριστη γνώση), των
στελεχών της ομάδας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο - βάσει αντίστοιχων
δικαιολογητικών-. Η άριστη γνώση της Αγγλικής απαιτείται για τον επικεφαλή της ομάδας
εργασίας του Αναδόχου, καθώς και για το μέλος της ομάδας το οποίο θα έχει την
προαναφερόμενη φυσική παρουσία στο χώρο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. Η προηγούμενη εμπειρία στην
υλοποίηση παρόμοιων έργων στην Κέρκυρα, καθώς και η ύπαρξη στελέχους με γνώση
Λογιστικής θα συνεκτιμηθούν θετικά.

Για τον ΟΛΚΕ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

