ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
για την πρόσληψη ενός εξωτερικού συνεργάτη για την εκπόνηση μελέτης S.W.O.T.
Επιστημονικός συνεργάτης για την εκπόνηση μελέτης S.W.O.T.

5.000,00 €

Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και το ΦΠΑ.
Υποχρεώσεις του Αναδόχου:


Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών έχει
διεξαχθεί μια ανάλυση SWOT και μια αναλυτική χαρτογράφηση (με
πολιτιστικά και φυσικά χαρακτηριστικά στοιχεία τουριστικής προοπτικής
και δυναμικής), σε όλες τις πιλοτικές περιοχές του προγράμματος Med
Pearls (6 χώρες, 13 πιλοτικές περιοχές) σχετικά με το σχεδιασμό και την
εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου βασισμένου στον αργό τουρισμό, ως
πρακτικός τρόπος για να αποκαλυφθούν ευκαιρίες κατάλληλες για
εκμετάλλευση, κατανόηση των αδυναμιών της διαδικασίας διαχείρισης και
να εξαλείψουν τις απειλές που διαφορετικά θα αγνοούσαν οι εταίροι. Κάθε
εταίρος θα υλοποιήσει τις δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο και ο
εταίρος 2 (Δήμος Θεσσαλονίκης) είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και
την εναρμόνιση των πληροφοριών ώστε να δοθεί διασυνοριακή συνοχή
των αποτελεσμάτων. Για το σκοπό αυτό θα γίνει ανάθεση πακέτου
εργασιών σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό τη συνοχή και την
εναρμόνιση της ανάλυσης SWOT σε "διασυνοριακό" επίπεδο σε ένα
‘ενιαίο τεύχος’ όπου θα επισημαίνονται τα πιο συναφή και
αντιπροσωπευτικά πολιτιστικά και φυσικά αγαθά σε διασυνοριακό
(Μεσογειακό) επίπεδο και να παρέχει ένα πρότυπο ώστε να
χρησιμοποιηθεί το τεύχος αυτό ως εργαλείο (οδηγό) για τη δημιουργία
του τοπικού σχεδίου δράσης που θα ακολουθεί κάθε πιλοτική περιοχή
του προγράμματος Med Pearls. Το παραδοτέο υλικό θα πρέπει να είναι
πρωτότυπο.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλει τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά:





Να διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
(ΑΕΙ) Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας με κατεύθυνση Τουριστικών
Επιχειρήσεων, ή τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΙ)
τουριστικών επιχειρήσεων
Μεταπτυχιακό τίτλο με κατεύθυνση στον Τουρισμό
Καλή γνώση αγγλικών-Πτυχίο lower ή proficiency

Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν:




Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει εκπονήσει τουλάχιστον
δύο μελέτες σχετικές με τουριστική ανάπτυξη-τουρισμό, στο παρελθόν
Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Office word, excel,
PowerPoint και outlook)
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να
εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγιο)

Χρόνος και τρόπος εκτέλεσης της εργασίας:


Οι ανωτέρω εργασίες θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης, εντός τριμήνου από την υπογραφή. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προβλεπόμενη παραπάνω
αναλυτική έκθεση ελέγχου, εντός εύλογου χρόνου από της παραδόσεως
σε αυτόν, των αναλύσεων SWOT και των αναλυτικών χαρτογραφήσεων
από όλες τις πιλοτικές περιοχές του προγράμματος Med Pearls. Η αμοιβή
είναι 5.000€ στο οποίο ποσό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις υπέρ δημοσίου ασφαλιστικών

Η συντάξασα

Κ. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τουρισμού

ΑΛΕΞΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Πολιτισμού και Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΡΑΚΑ

