
Ερμούπολη, 24/9/2007 
 
Α.Π.: 1364 

 
ΠΡΟΣ: 
Κάθε Ενδιαφερόμενο  
 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ““ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗΣΣ  
ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΓΓΕΕΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  IINNTTEERRRREEGG””  
((““CCoonndduuccttiinngg  aa  ssttuuddyy  oonn  tthhee  GGoooodd  PPrraaccttiicceess  ooff  tthhee  RReeccoorrddeedd  IInntteerrrreegg  PPrroojjeeccttss””))  

 
Αξιότιμη/ε Κυρία/Κύριε, 
 
Με την παρούσα επιστολή, σας γνωρίζουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να 
αναθέσει σε εξειδικευμένο Σύμβουλο την πραγματοποίηση μελέτης με τίτλο ““CCoonndduuccttiinngg  aa  ssttuuddyy  oonn  tthhee  
ggoooodd  pprraaccttiicceess  ooccccuurrrreedd  ffrroomm  tthhee  rreeccoorrddeedd  IINNTTEERRRREEGG  pprroojjeeccttss””. 
 
Η μελέτη εντάσσεται στο πλαίσιο του Έργου “Frontiers – Επιτυχής σχεδιασμός και εφαρμογή έργων 
INTERREG-Η περίπτωση των απομακρυσμένων περιοχών” της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERACT, 
κύριος στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων εκείνων εργαλείων που θα μπορούσαν να 
διευκολύνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων INTERREG σε απομακρυσμένες περιοχές της Ε.Ε..  
 
Τα εργαλεία που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου επιχειρούν να υποστηρίξουν τους τοπικούς 
φορείς / τελικούς δικαιούχους, ώστε αυτοί να ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκαλούνται από την 
περιορισμένη τεχνογνωσία, την έλλειψη πληροφόρησης, την απουσία κατάλληλων δομών και την 
έλλειψη εμπειρίας, στοιχείων που επιβραδύνουν την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία και αποβαίνουν σε 
βάρος της ισόρροπης ανάπτυξης και συνοχής του Ευρωπαϊκού Χώρου. 
 
Λόγω των εξειδικευμένων αναγκών και του επείγοντος χαρακτήρα του έργου η ανάθεση της 
πραγματοποίησης της μελέτης ““CCoonndduuccttiinngg  aa  ssttuuddyy  oonn  tthhee  ggoooodd  pprraaccttiicceess  ooccccuurrrreedd  ffrroomm  tthhee  rreeccoorrddeedd  
IInntteerrrreegg  pprroojjeeccttss””  θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό μεταξύ συμβούλων (νομικών ή φυσικών προσώπων) 
που διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία στη πραγματοποίηση παρόμοιων έργων και οι οποίοι καλούνται 
να υποβάλλουν προσφορά.  
 
Αντικείμενο του έργου 
Η εκπόνηση του έργου με τίτλο «Conducting a study on the good practices occurred from the recorded 
INTERREG projects», αποτελεί δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Frontiers, για τη 
βελτίωση της ικανότητας των απομακρυσμένων περιοχών στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
προγραμμάτων INTERREG. Η δράση αυτή έρχεται ουσιαστικά να αξιοποιήσει το υλικό που 
συγκεντρώθηκε στις πρωτογενείς έρευνες των εταίρων, σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων 
INTERREG στις επιλεγμένες απομακρυσμένες περιοχές όπου οι εταίροι του προγράμματος διεξήγαγαν 
τις έρευνές τους. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί στο να προετοιμάσει υλικό και για τις επόμενες 
φάσεις του έργου που είναι η τυπολογία προβλημάτων και καλών πρακτικών στις απομακρυσμένες 
περιοχές, αλλά και η δημιουργία της βάσης δεδομένων με προβλήματα και καλές πρακτικές που 
αναφύονται στα προγράμματα INTERREG. Η μελέτη θα βασιστεί λοιπόν στις έρευνες που έχουν ήδη 
εκπονήσει οι εταίροι στις περιοχές τους για τα προβλήματα και τις καλές πρακτικές προγραμμάτων και 
θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα: 
 

• Τη μελέτη των ερευνών πεδίου που έχουν εκπονήσει οι εταίροι του προγράμματος Frontiers  
 
• Την περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών των εταίρων του προγράμματος 

 
• Τον προσδιορισμό κατηγοριών για τις περιοχές ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους που 

τις καθιστούν απομακρυσμένες 
 



• Τον εντοπισμό των καλών πρακτικών που προκύπτουν από τις παραπάνω έρευνες, ως προς τις 
φάσεις / στάδια ενός project (π.χ. σχεδιασμός, υλοποίηση κλπ) 

 
• Την ανάλυση των καλών πρακτικών: ειδικότερα, θα διερευνηθούν και θα αποτυπωθούν τα 

ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν μία δραστηριότητα ως καλή πρακτική, ανά φάση 
(φάση σχεδιασμού, υλοποίησης κλπ.) ενός σχεδίου. Θα επιχειρηθεί η αναλυτική περιγραφή των 
διαδικασιών, ενεργειών, αποτελεσμάτων και άλλων συνιστωσών που διέπουν  την καλή 
πρακτική ενός project. 

 
• Τον προσδιορισμό κριτηρίων ανά φάση του project για την ομογενοποίηση των καλών 

πρακτικών. 
 

• Τον συσχετισμό των καλών πρακτικών με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και την 
παρουσίαση συμπερασμάτων. 

 
Προϋπολογισμός και χρονική διάρκεια του έργου 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια (21.600) ευρώ, πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2008. 
 
Σύνταξη και υποβολή της προσφοράς 
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεσθε, να υποβάλετε την προσφορά σας για την ανάληψη 
του έργου, η οποία θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

1. Προφίλ και εμπειρία του υποψηφίου 

2. Περιγραφή, ανάλυση του έργου – μεθοδολογία εκπόνησης 

3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

4. Οικονομική προσφορά (σε εταιρικό επιστολόχαρτο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο) 
υπογεγραμμένη και σφραγισμένη. 

 
Η προσφορά πρέπει να: 

 Έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και 
στην αγγλική και αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην ελληνική θα αναφέρονται μόνον στην 
αγγλική. 

 Αναγράφει τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. 

 Είναι έντυπη και να μη φέρει διορθώσεις.  

 Αφορά το σύνολο του έργου. 

 Υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο, που θα τεθεί μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο ο οποίος θα φέρει 
εξωτερικά την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail του διαγωνιζόμενου.  
Εντός του Φακέλου θα τεθεί σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο η οικονομική προσφορά, ο δε 
φάκελος θα αναγράφει «Οικονομική Προσφορά».  

 Συνοδεύεται από επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου που 
υποβάλει την προσφορά (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και fax, e-mail), 
το όνομα του νομίμου εκπροσώπου και το όνομα του αρμοδίου προσώπου για την προσφορά. 

 
∆εν επιτρέπεται να υποβληθεί οικονομική προσφορά μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του έργου. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του Συμβούλου 
Η επιλογή του Συμβούλου θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών βάσει των 
ακολούθων κριτηρίων αξιολόγησης:  

 Εμπειρία του υποψηφίου 

 Περιγραφή, ανάλυση του έργου – μεθοδολογία εκπόνησης  

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 



 Οικονομική προσφορά. 

Τόπος και χρόνος υποβολής της προσφοράς 
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφορών ή να προσκομισθεί στα γραφεία της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. (διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά, Ερμούπολη, Σύρος - 841 00) 
μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 1:00 μ.μ.. 
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την κυρία ∆άφνη Βέλλη στο τηλ. 22810 88834, φαξ: 22810 87982, e-mail: info@anetky.gr. 
 

 
 

Κωνσταντίνος Βολτής  
∆ιευθύνων Σύμβουλος 

 


