
Ερμούπολη, 14/6/2006 
 
Α.Π.: 767 

 
ΠΡΟΣ: 
Κάθε Ενδιαφερόμενο  
 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ““ΟΟΔΔΗΗΓΓΟΟΥΥ  
ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  

ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΕΕΧΧΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΩΩΝΝ””  ((““SSppeecciiffiiccaattiioonnss  RReeppoorrtt  oonn  CCoonndduuccttiinngg  aa  SSiittuuaattiioonn  AAnnaallyyssiiss  
ppeerr  PPaarrttiicciippaattiinngg  AArreeaa””))  

 
Αξιότιμη/ε Κυρία/Κύριε, 
 
Με την παρούσα πρόσκληση, σας γνωρίζουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. προτίθεται να 
αναθέσει σε εξειδικευμένο Σύμβουλο την εκπόνηση οδηγού με τίτλο ““ΟΟδδηηγγόόςς  ΠΠρροοδδιιααγγρρααφφώώνν  γγιιαα  ττηηνν  
ΑΑννάάλλυυσσηη  ττηηςς  ΥΥφφιισσττάάμμεεννηηςς  ΚΚααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν  ΣΣυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  ΠΠεερριιοοχχώώνν””””  ((““SSppeecciiffiiccaattiioonnss  RReeppoorrtt  oonn  
CCoonndduuccttiinngg  aa  SSiittuuaattiioonn  AAnnaallyyssiiss  ppeerr  PPaarrttiicciippaattiinngg  AArreeaa””))..  
 
Ο οδηγός 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 
Ο οδηγός με τίτλο: «Οδηγός Προδιαγραφών για την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης των 
Περιοχών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα» (“Specifications Report on Conducting a Situation Analysis 
per Participating Area”) αποτελεί τη δράση 1.6.1. του Πρώτου Πακέτου Εργασίας.  
Η ανάπτυξη του κοινού οδηγού έχει ως κύριο σκοπό την παροχή αναλυτικών κατευθύνσεων προς τους 
εταίρους που θα εκπονήσουν τις επιμέρους μελέτες (∆ράση 1.6.2), δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
την επαρχία Catania  (Ιταλία), την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας, τον φορέα ALTERRA (Ολλανδία), 
το φορέα Association of Local Authorities of Tartu (Εσθονία) και την Αναπτυξιακή Εταιρία Nord-East 
(Ρουμανία). Στόχος της εκπόνησης του οδηγού είναι η καθοδήγηση των εμπλεκόμενων εταίρων του 
Προγράμματος, ώστε αυτοί να ακολουθήσουν μια ενιαία προσέγγιση, καθώς και κοινές κατευθύνσεις και 
διαδικασίες κατά την διεξαγωγή της καταγραφής και εκπόνησης της SWOT ανάλυσης.  
Ο κοινός οδηγός θα συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα αφορά κυρίως τον καθορισμό παραμέτρων 
για τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών στις περιοχές των Εταίρων 
και τον προσδιορισμό αυτών, ώστε τα στοιχεία αυτά να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση περαιτέρω δράσεων στις περιοχές παρέμβασης των εταίρων. Βάσει των αποτελεσμάτων των 
επιμέρους ερευνών θα προετοιμαστούν συνθετικές εκθέσεις για τα κοινά δυνατά αλλά και αδύνατα 
σημεία που έχουν εντοπιστεί σε όλες τις περιοχές, κατηγοριοποιημένα στις προαναφερθείσες τέσσερεις 
κατηγορίες, δηλαδή πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές, βάσει των οποίων θα 
σχεδιαστούν κοινές παρεμβάσεις στις περιοχές αναφοράς.  



Η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί πρέπει να συναρτάται και με τις υπόλοιπες δράσεις του 
Προγράμματος και ιδίως του Πρώτου Πακέτου Εργασίας και πρέπει να εξασφαλίζει ότι από την 
εκπόνηση των επιμέρους ερευνών θα προκύψουν ομοιογενή στοιχεία για τις περιοχές, καθώς και ότι θα 
ακολουθηθούν κοινές διαδικασίες και κανόνες για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε 
περιοχή αλλά και των πιθανών ευκαιριών και απειλών στις περιοχές εφαρμογής.  
Σκοπός του οδηγού είναι η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου συλλογής και καταγραφής των 
απαιτούμενων πληροφοριών μέσω της περιγραφής και αξιολόγησης του περιβάλλοντος και η διάσπασή 
αυτών σε εσωτερικούς παράγοντες (Πλεονεκτήματα – Αδυναμίες) και εξωτερικούς παράγοντες 
(Ευκαιρίες – Απειλές) με απώτερο σκοπό την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των 
αδυναμιών τους σε ευκαιρίες για χρηματοδότηση. Αφού έχουν εκπονηθεί οι μελέτες καταγραφής των 
καλών πρακτικών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και 
έχει καθοριστεί η τυπολογία των προβλημάτων, κάθε εταίρος καλείται να περιγράψει την υφιστάμενη 
κατάσταση των περιοχών αναφοράς, βάσει των παραπάνω εργαλείων. Το μέσο για την περιγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης είναι η ανάλυση των Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών και Απειλών 
(SWOT analysis). Μέσω αυτού, οι εταίροι του Προγράμματος θα μπορούν να προσδιορίσουν τις 
ευκαιρίες τις οποίες μπορούν να εκμεταλλευθούν και να εξαλείψουν τις απειλές που θα είχαν σημαντικό 
αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές εφαρμογής τους. Επίσης, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι 
καταγεγραμμένα με τέτοια μορφή, ώστε να μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και να 
προσδιοριστούν στρατηγικές οι οποίες θα υλοποιηθούν στην επόμενη δράση που αφορά το σχεδιασμό 
κοινών παρεμβάσεων στις περιοχές εφαρμογής. 
 
Προϋπολογισμός και χρονική διάρκεια του έργου 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες επτακόσια πενήντα (9.750) ευρώ, πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2006. 
 
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. 
 
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.  

 Να είναι υπογεγραμμένη και να 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. 

 
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 Πέμπτη 22 Ιουνίου 2006 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 

 


