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ΘΕΜΑ: Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβουλών 

για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής 

πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως 

στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) 

για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity 

protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 

INTERREG MED 

 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 Τον ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α’/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις» 

 Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 5951Β/31-12-2020 (ΑΡΙΘΜ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541), Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 είκοσι οκτώ (28) λειτουργόντων Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος 

και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» 

 Την υπ’ αριθ. TUNE UP (Ref : 5342 | Version : 5 | Approved σύμβαση χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning 

up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

INTERREG MED 

 Την υπαριθμ. 4Α Απόφαση της 13ης/08/10/2021 συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα 

Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας(ΑΔΑ: 65ΧΝ46Μ9Β4-Θ26) 

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα 

Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 950/Β’/11-07-2005) 

 Τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη 

διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβουλών για 

περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου 

– Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και 

αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης 

θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel 

governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED. 
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Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση μιας στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης 

στη διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) (MPAs-Marine Protected 

Areas) και η προστασία της βιοποικιλότητας, με δοκιμές και αξιοποίηση ενός εργαλείου 

διακυβέρνησης με πολλούς φορείς, που βασίζεται στην εμπειρία των Περιβαλλοντικών 

Συμβολαίων Ποταμών / Υγροτόπων που δοκιμάστηκαν από το έργο INTERREG MED “WETNET”. 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον 

Ανάδοχο, στοχεύει στην υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας  

(Αναθέτουσα Αρχή) για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του Ευρωπαϊκού έργου 

INTERREG MED «TUNEUP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity 

protection in marine areas». 

Η Αναθέτουσα Αρχή ως εταίρος του έργου TUNEUP έχει αναλάβει την ανάπτυξη 

εργαλείου στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης στη διαχείριση της πιλοτικής περιοχής 

μελέτης «Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ) του Αμβρακικού κόλπου» μέσω ενίσχυσης, 

συντονισμού και προληπτικής εμπλοκής των βασικών ενδιαφερόμενων μερών στην 

ολοκληρωμένη διαχείρισή του. 

1.1. Σκοπός και στόχοι του έργου TUNEUP  

Σκοπός του έργου TUNEUP είναι η διερεύνηση μιας στρατηγικής και συνεργατικής 

προσέγγισης στη διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) (MPAs – 

Marine Protected Areas) και την προστασία της βιοποικιλότητας, με δοκιμές και αξιοποίηση ενός 

εργαλείου διακυβέρνησης με πολλούς φορείς που βασίζεται στην εμπειρία των Περιβαλλοντικών 

Συμβολαίων (ΠΣ) Ποταμών / Υγροτόπων που δοκιμάστηκαν από το έργο INTERREG MED 

“WETNET”. 

Το TUNE UP βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου WETNET, αξιοποιώντας την ευελιξία 

και τη σκοπιμότητα της μεθοδολογίας των ΠΣ ποταμών / υγροτόπων, αναπτύσσοντάς την 

περαιτέρω, στη διαχείριση των ΘΠΠ (MPAs), αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα της 

μεθοδολογίας μέσω της εφαρμογής της σε 10 πιλοτικές ΘΠΠ.  

Οι στόχοι της διαδικασίας των ΠΣ είναι:  

• η διατήρηση / ενίσχυση της βιοποικιλότητας των παράκτιων και των θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων  

• η συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και άλλων 

παραγόντων κινδύνου (π.χ ανθρώπινες δραστηριότητες)  

• η ενεργός συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων και των τοπικών παραγόντων  

• η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.  

Η προσέγγιση του TUNE UP, βασίζεται στην επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

οργάνων και του ιδιωτικού τομέα, σε όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα, για τη διαμόρφωση σχεδίων 
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διαχείρισης, με την πρόβλεψη της σχετικής χρηματοδότησης, ενισχύοντας τον στόχο της 

προστασίας της βιοποικιλότητας.  

Το έργο σκοπεύει να επιτύχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:  

• Ενισχυμένη και συντονισμένη συμμετοχή των βασικών εμπλεκομένων στη διαχείριση 

των ΘΠΠ 

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των ΘΠΠ, με την ενσωμάτωση 

των εργαλείων πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης, στην εθνική, περιφερειακή και τοπική 

πολιτική.  

• Εντατικότερη διακρατική συνεργασία και δικτύωση μεταξύ φορέων διαχείρισης ΘΠΠ 

στη Μεσόγειο. 

1.2. Αντικείμενο της Σύμβασης  

1.2.1 Σκοπός και στόχοι του έργου της παρούσας προκήρυξης 

Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου και προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί περαιτέρω το 

κοινό πλαίσιο δράσης σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ολοκληρώθηκαν οι πιλοτικές 

εφαρμογές σε 10 Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Μεσογείου υπό την επίβλεψη των 

εταίρων και διαμορφώνεται πλέον η κοινή μεθοδολογία του έργου TUNEUP. Σκοπός της 

παρούσας Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και 

τεχνικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη 

διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των ΠΣ 

ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης ΘΠΠ για το έργο «TUNE UP – Promoting multilevel 

governance for tuningup biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED. 

Πρόκειται για το πακέτο εργασίας πέντε (5) του έργου και πιο συγκεκριμένα τη δράση 

5.3 “Mainstreaming the MPA Contracts tool in target territories at regional level” της 

εγκεκριμένης πρότασης του έργου MED/TUNEUP, που αφορά στην περαιτέρω διάχυση του 

εργαλείου του Περιβαλλοντικού Συμβολαίου σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης και καθώς ήδη συντάσσεται η κοινή μεθοδολογία που 

προτείνει το έργο TUNEUP, προβλέπεται η δημιουργία, από κάθε έναν από τους 10 εταίρους που 

υλοποίησαν πιλοτικές δράσεις σε ΘΠΠ στόχους, μιας εργαλειοθήκης, δηλαδή ενός οδηγού για τη 

υιοθέτηση του ΠΣ ως στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών 

ΘΠΠ από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές.  

Η Εργαλειοθήκη Περιφερειακής Πολιτικής είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο για την 

υποστήριξη της προώθησης, ανάπτυξης, διαμόρφωσης, υπογραφής και υλοποίησης 

Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ΘΠΠ στις περιφέρειες των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι 

εταίροι. Επιπλέον περιλαμβάνει την κατάλληλη προσαρμογή των περιεχομένων της κοινής 

μεθοδολογίας (παραδοτέο D.4.2.1 του έργου) για την προώθηση της διαδικασίας σύνταξης 

Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ΘΠΠ και σε νέες περιοχές, όπως ενδεικτικά ενημέρωση σχετικά 
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με το ρυθμιστικό πλαίσιο, διαδικασίες ενεργοποίησης της συμμετοχικής διαδικασίας και 

ανάπτυξη χαρτογράφησης των ενδιαφερομένων μερών.  

Το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, οι περιφερειακές στρατηγικές καθώς και οι οικονομικοί 

πόροι / ευκαιρίες χρηματοδότησης μπορεί να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη αλλά και 

μεταξύ των περιφερειακών διοικήσεων. Οι εταίροι από την ίδια χώρα ενθαρρύνονται έντονα να 

συνεργαστούν για την ανάπτυξη κοινών κεφαλαίων (π.χ. μεθοδολογία υλοποίησης 

Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ΘΠΠ, Eθνικό κανονιστικό πλαίσιο) με εναρμονισμένο τρόπο.  

O Ανάδοχος θα συντάξει το ζητούμενο έγγραφο ακολουθώντας τη διάρθρωση και τις 

σχετικές οδηγίες ενός γενικού μοντέλου που θα πρέπει να εξειδικευθεί με βάση τη σύμφωνη 

γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και τις οδηγίες του συντονιστή εταίρου που είναι 

υπεύθυνος για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Στο τέλος του εγγράφου, ο 

κάθε εταίρος οφείλει να επισυνάψει το παραδοτέο 3.3.3 «Τοπικό Μνημόνιο» στην τοπική 

γλώσσα.  

Το τελικό παραδοτέο θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμπληρώσει παράρτημα με τη σύνοψη των περιεχομένων και στα Αγγλικά ώστε να 

χρησιμοποιηθεί από το έργο για αξιολόγηση και περαιτέρω έρευνες.  

1.2.2 Αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου  

Το παραδοτέο του Αναδόχου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι η διαμόρφωση 

και σύνταξη της Εργαλειοθήκης Περιφερειακής Πολιτικής που αφορά το ομώνυμο παραδοτέο D 

5.3.1 του έργου TUNE UP και ενσωμάτωση σε αυτό κατόπιν προσαρμογής και απόδοσης στα 

ελληνικά ενοτήτων του Παραδοτέου D.4.2.1 του έργου TUNE UP «Κοινή Μεθοδολογία 

προώθησης Περιβαλλοντικών Συμβολαίων» για τις ανάγκες του παρόντος έργου.  

Αν προκύψει τυχόν μερική αναθεώρηση από τους επικεφαλής εταίρους των σχετικών 

παραδοτέων ο Ανάδοχος οφείλει να αναθεωρήσει το αντίστοιχο ζητούμενο έγγραφο κατόπιν 

συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σε ότι αφορά την Εργαλειοθήκη Περιφερειακής Πολιτικής ο Ανάδοχος οφείλει να συντάξει το 

πλήρες κείμενο στην ελληνική γλώσσα και την κωδικοποίησή του υπό μορφή πίνακα στην 

αγγλική γλώσσα. Ειδικότερα το παραδοτέο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι κεφάλαια:  

i. Εισαγωγική Παρουσίαση του έργου TUNE UP (η προσαρμογή και απόδοση στα 

ελληνικά του σχετικού κείμενου για τις ανάγκες του παρόντος έργου προϋποθέτει 

εναρμόνιση με την ορολογία και το περιεχόμενο σχετικών παραδοτέων του έργου και τη 

σύμφωνη γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής.) 

ii. Εισαγωγική αναφορά στην Εργαλειοθήκη Περιφερειακής Πολιτικής (η 

προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά του σχετικού κείμενου για τις ανάγκες του 

παρόντος έργου προϋποθέτει εναρμόνιση με την ορολογία και το περιεχόμενο σχετικών 

παραδοτέων του έργου και τη σύμφωνη γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής). 
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iii. Μεθοδολογία και στάδια υλοποίησης Περιβαλλοντικών Συμβολαίων Θαλάσσιων 

Προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ). Στην ενότητα αυτή θα περιλαμβάνεται αναφορά 

των στρατηγικών φάσεων της διαδικασίας διακυβέρνησης σε σχέση με την ταυτότητα 

της πιλοτικής περιοχής του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας. Θα 

παρουσιασθούν τα διαχειριστικά βήματα/ ο οδικός χάρτης για την υλοποίηση ΠΣ. Ακόμη 

θα αξιολογηθούν τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη των στόχων της διαχείρισης 

(ιδιαιτερότητες του θαλάσσιου χώρου, κριτήρια για την επιλογή των ομάδων 

ενδιαφερόμενων μερών και των εκπροσώπων τους), θα αναλυθούν οι τρόποι ενίσχυσης 

της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης και θα διατυπωθούν προτάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης.  

Το κεφάλαιο θα περιλαμβάνει επίσης την προσαρμογή και απόδοση των ενοτήτων του 

παραδοτέου D.4.2.1 της κοινής μεθοδολογίας (η προσαρμογή και απόδοση στα ελληνικά 

του σχετικού κείμενου για τις ανάγκες του παρόντος έργου προϋποθέτει εναρμόνιση με 

την ορολογία και το περιεχόμενο σχετικών παραδοτέων του έργου και τη σύμφωνη 

γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής). 

iv. Εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές / πολιτικές / νόμοι. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

γίνει αναφορά στο εθνικό ρυθμιστικό/κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία, έλεγχο, 

διαχείριση και διακυβέρνηση ΘΠΠ στην Ελλάδα με αναφορά στις κάτωθι θεματικές 

ενότητες. 

• Θεσμικό πλαίσιο, στρατηγικές, διαχειριστικά εργαλεία σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό 

και εθνικό για ΘΠΠ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του ΠΣ.  

• Τυπολογία θεσμικού πλαισίου με βάση σημαντικά για την περιοχή μελέτης και 

συνολικά την επικράτεια κριτήρια κατηγοριοποίησης(διοικητικό-περιβαλλοντικό-

αναπτυξιακό-επενδυτικό πλαίσιο κτλ). 

• Ταυτοποίηση των κύριων νομοθετημάτων που σχετίζονται ή μπορούν να αξιοποιηθούν 

για τη διαμόρφωση των ΠΣ. 

• Πληρότητα και συνεκτικότητα του θεσμικού πλαισίου  

• Αναφορά σε ενδεχόμενες συγκρούσεις με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Προσαρμογή και απόδοση της σχετικής έρευνας που έχει ήδη υλοποιηθεί σε 

προηγούμενη δράση του έργου TUNEUP που αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο για τις 

ανάγκες του παρόντος έργου με τη σύμφωνη γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής. 

v. Οικονομικοί πόροι και ευκαιρίες χρηματοδότησης. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει 

αναλυτική καταγραφή Εθνικών / περιφερειακών / τοπικών αρμοδιοτήτων και των 

διαθέσιμων οικονομικών πόρων που αφορούν στη διαχείριση ΘΠΠ. Θα γίνει αναλυτική 

περιγραφή και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών εργαλείων από εθνικούς και 

Ευρωπαϊκούς πόρους με προτάσεις και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Σκοπός 
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είναι να αναδειχτεί η δυνατότητα εξεύρεσης πόρων για την υλοποίηση των μελετών, 

έργων και δράσεων που μπορεί να περιλαμβάνονται στο Σχέδιο δράσης ενός ΠΣ. 

vi. Βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθεί το είδος των φορέων 

που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία ΠΣ και θα περιγραφεί ο ρόλος 

που μπορούν να διαδραματίσουν και το πλαίσιο συνεργασιών για την ενσωμάτωση του 

εργαλείου στις στρατηγικές και τους κανονισμούς τους. Καθώς ο παραγόμενος οδηγός 

αφορά όχι κάποια συγκεκριμένη ΘΠΠ αλλά αποτελεί εργαλείο που στοχεύει σε ολόκληρη 

την ελληνική επικράτεια, θεμιτό είναι το είδος το φορέων να είναι όσο το δυνατό πιο 

διευρυμένο συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες παραγωγικές και μη δραστηριότητες που 

θα μπορούσαν να συνδέονται με μια ΘΠΠ. Η σχέση του κάθε εμπλεκόμενου φορέα στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της ΘΠΠ θα αποσαφηνίζεται, όπως και ο 

βαθμός επιρροής του. Το περιεχόμενο θα παρουσιασθεί και σε πίνακα.  

vii. Περιφερειακά μέσα και εργαλεία για την ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών 

Συμβολαίων. Σε αυτό το Κεφάλαιο θα παρατεθούν και θα περιγραφούν τα εθνικά / 

περιφερειακά μέσα και Εργαλεία που είναι διαθέσιμα ή μπορούν να προσαρμοστούν για 

τη διαμόρφωση και την επίτευξη των στόχων του ΠΣ για τις ΘΠΠ. Θα περιγραφεί η 

Μεταρρυθμιστική μεθοδολογία για την υιοθέτηση των ΠΣ, η αποδοτική εφαρμογή τους 

και η θεσμοθέτηση ως εθελοντική συμφωνία μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων 

εμπλεκομένων φορέων και η διασφάλιση της δέσμευσης των υπογραφόντων. Θα γίνει 

συσχέτιση και πιο διεξοδική ανάλυση και με το παραδοτέο D 3.2.1 του έργου TUNE UP 

«Analysis of national and regional territorial strategies and potential integration of MPA 

Contracts» (Ανάλυση των εθνικών και περιφερειακών εδαφικών στρατηγικών και πιθανή 

ενσωμάτωση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων - προκαταρκτική μελέτη), προκειμένου 

να εντοπιστούν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία. 

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να παράξει σχετικό πρότυπο σχέδιο 

νομοθετικής παρέμβασης που θα αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της εργαλειοθήκης. 

Αυτό θα έχει τη μορφή νομικού κειμένου και θα περιλαμβάνει τις σχετικές αναφορές 

ώστε να μπορεί να ενταχθεί το προτεινόμενο εργαλείο στο πλαίσιο ενός Νόμου. 

viii. Πιλοτικές Εφαρμογές του έργου TUNE UP και Καλές Πρακτικές. 

• Εξειδίκευση των προηγουμένων παραγράφων για την περίπτωση του Αμβρακικού 

κόλπου. 

• Ανάλυση, αξιολόγηση προτεινόμενες βελτιώσεις. Αναφορά στην περίπτωση του 

Αμβρακικού κόλπου 

Θα αντληθούν πληροφορίες και από τα άλλα παραδοτέα του έργου όπως η συνεισφορά 

της αναθέτουσας αρχής στις αντίστοιχες ενότητες της κοινής μεθοδολογίας και στο 

Παραδοτέο D.5.2.1 του πακέτου εργασίας 5 του έργου που αφορά συλλογή καλών 

πρακτικών και ενσωμάτωση του στο COASTING WikiSource με την προϋπόθεση της 
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εναρμόνισης με την ορολογία και το περιεχόμενο σχετικών παραδοτέων του έργου και τη 

σύμφωνη γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής). 

ix. Συστάσεις για μια αποτελεσματική διαδικασία. Σύνθεση – αξιολόγηση - ανάδειξη 

των κρίσιμων σημείων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή των ΠΣ. Θα συμπεριληφθούν 

επίσης προτάσεις σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης του ΠΣ στο εθνικό / περιφερειακό 

/ τοπικό ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να ενσωματωθεί το εργαλείο σε διαδικασίες 

άσκησης της περιφερειακής πολιτικής και εφαρμογής των κανονισμών περιφερειακής 

πολιτικής όπως είναι και ο απώτερος στόχος του έργου ΤUNE UP.  

Ακόμη, θα παρατεθούν υπό μορφή παραρτήματος το σχέδιο του Μνημονίου Συνεργασίας 

για την πιλοτική ΘΠΠ του Αμβρακικού για την υλοποίηση του ΠΣ στην Ελληνική γλώσσα. 

Τέλος θα συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα σύνοψη του συνόλου των περιεχόμενων του 

παραδοτέου που θα κωδικοποιείται σε σχετικό Πίνακα. 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται μέχρι του ποσού 

των 15.000,00€ με ΦΠΑ. 

Ο χρόνος παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας ορίζεται σε έως 45 ημέρες μετά την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Η ελάχιστη ζητούμενη υπηρεσία που χρειάζεται να παρασχεθεί στον Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας, η μορφή των παραδοτέων και το αντίστοιχο κόστος, έχουν ως 

εξής:  

Είδος/Υπηρεσία Παραδοτέο Αξία  

(άνευ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ Συνολική 

Αξία με ΦΠΑ 

Ανάπτυξη 

Εργαλειοθήκης 
Περιφερειακής 
Πολιτικής και 
ενσωμάτωση κατόπιν 
απόδοσης και 
προσαρμογής 
ενοτήτων του 

παραδοτέου «Κοινή 
Μεθοδολογίας 
Προώθησης και 
Εφαρμογής 
Περιβαλλοντικών 
Συμβολαίων για τις 

ΘΠΠ» (παραδοτέο 

4.2.1) 

- Απόδοση και προσαρμογή ενοτήτων του 

παραδοτέου 4.2.1 για τις ανάγκες του 
παραδοτέου 5.3.1  
- Εισαγωγική Παρουσίαση του έργου TUNE 
UP 
- Εισαγωγική αναφορά στην Εργαλειοθήκη 
Περιφερειακής Πολιτικής 
- Μεθοδολογία και στάδια υλοποίησης 

Περιβαλλοντικών Συμβολαίων Θαλάσσιων 
Προστατευόμενων περιοχών 
(ΘΠΠ) 
- Περιγραφή εθνικών και περιφερειακών 
στρατηγικών/πολιτικών/νόμων 
 - Περιγραφή των οικονομικών πόρων και 

ευκαιριών χρηματοδότησης. 

- Ανάλυση βασικών εμπλεκόμενων φορέων 
- Περιγραφή περιφερειακών μέσων και 
εργαλείων για την ενσωμάτωση των 
Περιβαλλοντικών Συμβολαίων 
- Περιγραφή πιλοτικής εφαρμογής του 
έργου TUNEUP και των σχετικών Καλών 

Πρακτικών 
- Ανάλυση συστάσεων για μια 

12.096,78 € 2.903,22 € 15.000,00€ 
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Είδος/Υπηρεσία Παραδοτέο Αξία  
(άνευ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ Συνολική 
Αξία με ΦΠΑ 

αποτελεσματική διαδικασία σύναψης 
Περιβαλλοντικών Συμβολαίων 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Παραδοτέο Ημερομηνία Παράδοσης 

Ανάπτυξη Εργαλειοθήκης Περιφερειακής Πολιτικής και Απόδοση και 

προσαρμογή ενοτήτων του παραδοτέου «Κοινή Μεθοδολογίας 

Προώθησης και Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Συμβολαίων για τις 

ΘΠΠ» (παραδοτέο 4.2.1) 

σε έως 45 ημέρες από 

την ημερομηνία 

υπογραφής της 

σύμβασης 

Το τελικό χρονοδιάγραμμα θα οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή και 

με βάση τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Το τελικό χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί 

με νεότερη απόφαση του ΔΣ ή/και σε περίπτωση επέκτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

των αντίστοιχων παραδοτέων όπως προβλέπεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου. 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει υπογεγραμμένη 

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι: 

 δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, 

 πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016, 

 ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής 

προσφοράς του 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσει και 

υποβάλλει στον Φάκελο Προσφοράς το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του 

Παραρτήματος Ι, για την υποβολή της Οικονομικής προσφοράς του. 

4.1 Εμπειρία Αναδόχου- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία στην εκπόνηση 

μελετών στους τομείς της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που χρηματοδοτούνται από 

πόρους των Ταμείων της ΕΕ. 

Ειδικότερα να έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κατά την τελευταία 

επταετία (2014 μέχρι σήμερα) για τα κάτωθι αντικείμενα: 

(Α1) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση υπηρεσιών καταγραφής ή προστασίας και διαχείρισης 

φυσικού περιβάλλοντος και εποπτείας/αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης ειδών ή οικοτόπων. 

(Α2) μία (1) τουλάχιστον σύμβαση υπηρεσιών εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης για σύνταξη 

σχεδίου διαχείρισης για θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 
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(Α3) Οι ως άνω συμβάσεις θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από πόρους των Ταμείων της ΕΕ. Οι 

προβλεπόμενες αμοιβές των συμβάσεων, για κάθε μία εκ των ανωτέρω κατηγοριών Α1 και Α2, 

θα πρέπει να είναι προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του προϋπολογισμού της παρούσας 

πρόσκλησης χωρίς ΦΠΑ. 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο τον πίνακα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ και συγκεκριμένα τον κατάλογο των έργων που αντιστοιχούν 

στα ως άνω σημεία (Α1) και (Α2) προς απόδειξη του επιπέδου εμπειρίας τους. Προς τεκμηρίωση 

των έργων που θα δηλώσουν οι διαγωνιζόμενοι στον εν λόγω πίνακα θα πρέπει να υποβάλλουν 

τις σχετικές: 

 συμβάσεις ή  

 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή 

 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ολοκληρωμένων έργων. 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα περιγράφεται ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος δύναται να παρέχει όλες τις απαιτούμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την 

ανάπτυξη τόσο της Εργαλειοθήκης Περιφερειακής Πολιτικής όσο και της μεθοδολογίας 

και τα στάδια υλοποίησης των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων Θαλάσσιων 

Προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ). Για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ 

 Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη 

αυτής. 

4.2 Ομάδα έργου 

Επιπλέον, η ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τα εξής μέλη: 

1) Υπεύθυνος έργου – Συντονιστής του έργου, πτυχιούχος ΑΕΙ, που να διαθέτει συνολική 

επαγγελματική ενασχόληση σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών μεγαλύτερη των 15 ετών, 

στην οποία να περιλαμβάνεται η συμμετοχή του σε τουλάχιστον μία μελέτη: i) διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών και εποπτείας /αξιολόγησης κατάστασης διατήρησης ειδών ή 

οικοτόπων και ii) ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για σύνταξη σχεδίων διαχείρισης σε 

θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ή μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

έργων σε θαλάσσιες περιοχές του Δικτύου Natura 2000.  

2) Ειδικός επιστήμονας σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, πτυχιούχος 

ΑΕΙ, που να διαθέτει συνολική επαγγελματική ενασχόληση σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών 
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μεγαλύτερη των 7 ετών, στην οποία να περιλαμβάνεται η συμμετοχή του σε τουλάχιστον μία 

μελέτη με αντικείμενο: i) την προστασία και διαχείριση περιοχών του δικτύου Natura2000 και ii) 

την εκπόνηση για περιοχές του δικτύου Natura2000 ειδικών περιβαλλοντικών μελετών για 

σύνταξη σχεδίων διαχείρισης ή εκπόνηση μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

έργων. 

3) Ειδικός επιστήμονας, πτυχιούχος ΑΕΙ, με εμπειρία σε θέματα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Δημόσιας Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, 

που να αποδεικνύεται με σχετικές συμβάσεις με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σχετικές 

δημοσιεύσεις την τελευταία επταετία (2014 ως σήμερα). 

4) Ειδικός επιστήμονας, πτυχιούχος ΑΕΙ, με εμπειρία σε θέματα θεσμικής και επιχειρησιακής 

ενδυνάμωσης καθώς και αξιολόγησης τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που 

χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ που να αποδεικνύεται από συμμετοχή σε σχετικά έργα 

την τελευταία επταετία (2014 ως σήμερα).  

Ένα (1) τουλάχιστον, μέλος της ομάδας έργου να έχει άριστη γνώση της Αγγλικής 

γλώσσας. Άτομα της ομάδας έργου μπορούν να αντικαθίστανται από άτομα με ίδια τουλάχιστον 

προσόντα, με έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα του 

αναδόχου. 

Η επαγγελματική εμπειρία των μελών της ομάδας έργου θα αποδεικνύεται με την 

υποβολή των σχετικών συμβάσεων ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή βεβαιώσεων 

απασχόλησης ή δημοσιεύσεων. 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από την αξιολόγηση των Οικονομικών 

Προσφορών των Διαγωνιζομένων που έχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα της 

προηγούμενης παραγράφου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88 & 89 του Νόμου 

4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/09-03-2021), 

σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά διαγωνιζόμενου είναι ασυνήθιστα χαμηλή, η 

Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει γραπτώς από τον διαγωνιζόμενο πλήρη αιτιολόγηση και 

διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς του. 

Οι διευκρινίσεις αυτές θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 

από τον υποψήφιο και δύναται να αφορούν: 

(α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο 

προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών και 

(γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος. 
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Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί την σύνθεση της προσφοράς, βάσει των 

παρασχεθέντων διευκρινίσεων και δικαιολογητικών, και κατά την κρίση της απορρίπτει ή 

αποδέχεται την συγκεκριμένη προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο προσφοράς τους στα γραφεία 

του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (διεύθυνση: Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας, 

Τ.Κ. 47150 Ανέζα-Άρτας), ή να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση με 

συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ ή ταχυμεταφορά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία 

της σφραγίδας του ταχυδρομείου/ ταχυμεταφορέα) το αργότερο μέχρι τη 08/11/2021 και ώρα 

13:00.   

Πληροφορίες: Τηλ: 26810-71919, κκ. Σταυρούλα Καραβά, Παναγιώτης Λεμονάκης. 

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας. 

 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης  

                      Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

 

 

          Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Ημερομηνία:  …/…/2021 

 

ΠΡΟΣ: 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
Έργο : «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής 

υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη 

διαμόρφωση εργαλειοθήκης περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και 

αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης 

θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) για το έργο «TUNE UP – Promoting 

multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED» 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Του……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

για την παροχή υπηρεσιών συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και τεχνικής υποστήριξης 

στο Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας για τη διαμόρφωση εργαλειοθήκης 

περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση και αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών Συμβολαίων 

ως στρατηγικών εργαλείων διαχείρισης θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών (ΘΠΠ) για το 

έργο «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in 

marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 

Προσφέρω την τιμή των ………………………………………………………………………………………………………….. 

ευρώ (…………….,..….€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

[σφραγίδα- υπογραφή] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α 
Τίτλος 

έργου 

Χαρακτηρισμός του Έργου & 

Θεματικό αντικείμενο στους 

ζητούμενους τομείς 

υπηρεσιών 

Αναθέτουσα 

Αρχή του 

Έργου 

Ημερομηνία 

υπογραφής 

σύμβασης 

Προβλεπόμενη 

διάρκεια έργου 

Έγγραφα 

τεκμηρίωσης 

Ρόλος 

Αναδόχου στο 

έργου 
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