
 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3  - 721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                              

ΤΗΛ: 28410 91110    -    FAX: 28410 91120    -    E-mail:  info@anlas.gr    -    Web Site: www.anlas.gr 
 

Αγιος Νικόλαος, 30-10-2013 

Αρ. Πρωτ: 226 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Συνεργασία» είναι ο φορέας 
υλοποίησης της Δράσης: «Διακρατική Συνεργασία» της Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Αναπτυξιακής και 
Κοινωνικής Συνεργασίας για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού», η οποία 
υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια 
κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-
2013. 

Για την ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα-συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης της 
διακρατικής συνεργασίας με τίτλο: «Public Corporate Social Responsibility» (Public CSR), προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν γραπτή οικονομική προσφορά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
από το οποίο να προκύπτει η εμπειρία σε συναφείς δράσεις. 

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει υποβληθούν ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο μέχρι τη Παρασκευή 8 

Νοεμβρίου και ώρα 15.00. 

Σας επισυνάπτουμε τη τεχνική περιγραφή της διακρατικής συνεργασίας με τίτλο «Public Corporate Social 
Responsibility». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επιπλέον πληροφορίες για τη παρούσα πρόσκληση από την 
Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 3 - 721 00 Αγιος Νικόλαος - υπεύθυνος: 
Χαράλαμπος Αντωνακάκης - τηλ: 28410 91110 - fax: 28410 91120) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 
 

 
 

Χαράλαμπος Αντωνακάκης 
Γ. Διευθυντής 

 

 

 



 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: «PUBLIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY» 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ   

Η διακρατική συνεργασία έχει τίτλο «Public Corporate Social Responsibility» (Public CSR) και το βασικό κοινό 
ενδιαφέρον των εταίρων της διακρατικής συνεργασίας είναι η ανάλυση των προοπτικών ένταξης των 
Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) της συνολικής πράξης στην αγορά εργασίας μέσα από την προώθηση 
πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δημόσιων φορέων. Επίσης, γενικότερα οι εταίροι θα αναλύσουν 
μεθόδους άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων, μέσω δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) σε δήμους, φορείς τοπικής ανάπτυξης, υπηρεσίες κ.λπ.  

Οι διακρατικοί φορείς που συμμετέχουν στη δράση είναι: 

1) Promidea  (Καλαβρία Ιταλίας) 

2) Αναπτυξιακή Εταιρία Λάρνακας (Κύπρος)  

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Α) ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Για την υλοποίηση της Δράσης «Διακρατική συνεργασία» με το διακριτικό τίτλο «Public CSR», ο συντονιστής 
εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ορίζει ομάδα έργου η οποία θα έχει την ευθύνη για: 

 την ανταλλαγή αλληλογραφίας για διαχειριστικά θέματα της συνεργασίας  

 την ανταλλαγή επαφών - ατόμων ειδικών για κάθε θεματική ενότητα και ομάδα εργασίας. 

 την οργάνωση της επίσκεψης από κοινού - παρακολούθηση συνάντησης και οργάνωση της συζήτησης 
συμμετεχόντων.  

 την οικονομική παρακολούθηση του έργου και συγγραφή εκθέσεων υλοποίησης και παρακολούθησης του 
έργου 

 τη συνολική παρακολούθηση, ανάλυση και αποτύπωση τελικών παραδοτέων διακρατικής συνεργασίας.  

Συνολικότερα, θα αναλάβει:  

 τις ενέργειες συντονισμού των επιτροπών και ομάδων έργου όλων των  διακρατικών εταίρων. 

 τη παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του διακρατικού σχεδίου. 

 τη καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων για την παραγωγή των προϊόντων και των  παραδοτέων του 
σχεδίου. 

B) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ WORKSHOP ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ». 

Προβλέπεται η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας με ένα συντονιστή από την Α.Σ. και 3 άτομα ειδικούς στις 
πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.  

Η ομάδα εργασίας των τεσσάρων αυτών ατόμων θα ανταλλάξει πληροφορίες, τεχνογνωσία και υλικό γύρω 
από τη θεματική της διακρατικής συνεργασίας και θα υλοποιήσει 2 ή 3 εκθέσεις με αντικείμενο τις καλές 
πρακτικές που έχουν υλοποιηθεί στη περιοχή παρέμβασης του κάθε εταίρου.  

Επίσης, θα παρουσιάσουν ιδέες και πρωτοβουλίες γύρω από το ίδιο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 
χρήζουν αναφοράς και παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους εταίρους και τις ομάδες στόχους της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης.  

Η ομάδα εργασίας πέρα από τη κλασική μέθοδο επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail, φαξ κ.λπ) θα 
χρησιμοποιήσει και εργαλεία και μεθόδους νέας τεχνολογίας όπως κοινωνικά δίκτυα (για ανταλλαγή 
παρουσιάσεων - slidshare), και skype - facebook για συνομιλίες και τηλε-συσκέψεις.  

Σημειώνεται ότι προβλέπονται και έξοδα μετακίνησης και οργάνωσης μίας συνάντησης μεταξύ των μελών της 
ομάδας εργασίας για τη καλύτερη οργάνωση της τελικής έκθεσης - παραδοτέου.  



 

Σε συνέχεια των παραδοτέων της ομάδας εργασίας θα οργανωθεί Workshop στην Ιταλία με θέμα «Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη σε δημόσιους φορείς» το οποίο θα απευθύνεται σε στελέχη και ωφελούμενους της 
Αναπτυξιακής Σύμπραξης και θα συμμετέχουν και οι 3 εταίροι της δράσης.  

Στόχος του workshop θα είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών / κακών πρακτικών για 
κοινωνική ευθύνη των δημόσιων φορέων και καλά παραδείγματα.  

Γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΚΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»   

Προβλέπεται η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Κρήτη γύρω από τις Δημόσιες Συμβάσεις που 
παρουσιάζουν κοινωνικό χαρακτήρα και αποτελέσματα υπέρ των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.  

Το σεμινάριο θα αφορά κατάρτιση ατόμων που δουλεύουν σε δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, κοινωνικούς φορείς 
αλλά και αιρετούς και θα τους ενημερώνει για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης κοινωνικών ζητημάτων στις 
δημόσιες συμβάσεις, ως εξής: (α) ευαισθητοποιώντας τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τα πλεονεκτήματα 
της επιλογής αγαθών και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν καλά κοινωνικά αποτελέσματα, και (β) εξηγώντας τις 
ευκαιρίες που παρέχει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης 
κοινωνικών ζητημάτων στις δημόσιες συμβάσεις.  

Οι καταρτιζόμενοι - συμμετέχοντες, θα ενημερωθούν για δημόσιες συμβάσεις με κοινωνική υπευθυνότητα και 
θα τους αναλυθούν τα πλεονεκτήματά τους, ενώ παράλληλα θα τους εξηγηθεί και ο τρόπος αναγνώρισης των 
αναγκών και του σχεδιασμού των διαδικασιών συμβάσεων.  

Τέλος, θα ενημερωθούν και από νομικής πλευράς, πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά 
ζητήματα στα διάφορα στάδια της διαδικασίας συμβάσεων (από τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών 
και των κριτηρίων επιλογής έως την κατακύρωση των συμβάσεων και την παρακολούθηση των 
επακόλουθων επιδόσεων).  

Τη κατάρτιση θα πραγματοποιήσουν ειδικοί στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα προσκληθούν, αλλά 
και εκπρόσωποι φορέων από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που ήδη υλοποιούν κοινωνικά υπεύθυνες 
διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης δημόσιων συμβάσεων. 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για τη  μεταφορά τεχνογνωσίας, καλών και αποτυχημένων πρακτικών – 
μεθόδων είναι η εξής: 

 διερεύνηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας  και της εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. 

 εντοπισμός καλών και κακών πρακτικών. 

 ανταλλαγή   υλικού και πληροφοριών. 

 δημιουργία ομάδας  εργασίας και workshop με θέμα: "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε δημόσιους φορείς.  

 Διεξαγωγή συνέδριο με θέμα «Δημόσια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο» στη Κρήτη. 

 Διεξαγωγή εκπαιδευτικού  σεμιναρίου με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσιες συμβάσεις».   

 Κείμενο με την έκδοση των τελικών συμπερασμάτων. 

Οι ενέργειες της δράσης θα είναι εστιασμένες στις παρακάτω ομάδες: 

 Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα.. 

 Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια. 

 Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

 Αποφυλακισθέντες. 

 Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 Δημιουργία ομάδας εργασίας με θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δημόσιοι φορείς» και 3 Εκθέσεις - 
αποτελέσματα ομάδας εργασίας. 

 Πρακτικά από το  workshop ειδικών στο θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και δημόσιες συμβάσεις».   



 

 Εισηγήσεις συνεδρίου και πρακτικά με θέμα τη Δημόσια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

 Εισηγήσεις σεμιναρίου και πρακτικά του σεμιναρίου κατάρτισης 2ήμερο με θέμα τις δημόσιες κοινωνικά 
υπεύθυνες συμβάσεις.   

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διακρατικής συνεργασίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


