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ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
για την ανάθεση σύμβασης τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών «Σύμβουλος
υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού» (4.5.1)
της Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για
Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού – ΘΑΛ-ΧΩΡ 2»
που εντάσσεται στο έργο με MIS 5033073 και ενάριθμο ΠΔΕ 2018ΣΕ16160004

«Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού»
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1. Εισαγωγή, γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα
Η παρούσα θα εντάσσεται στα πλαίσια συμμετοχής της Διεύθυνσης
Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΔΧΣ) της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως
Δικαιούχου στο έργο Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΑΛ-ΧΩΡ 2) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 20142020 Interreg V-A (http://greece-cyprus.eu/) και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς
πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) κατά 15%.
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ) αποτελεί βασικό εργαλείο της
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Στηρίζεται σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση με βάση το οικοσύστημα και έχει στόχο
την αντιμετώπιση των ανταγωνιστικών χρήσεων στη θάλασσα με την εκπόνηση
Θαλάσσιων Χωροταξικών Σχεδίων (ΘΧΣχ). Η θάλασσα και ο θαλάσσιος χώρος
γενικότερα, θεωρούνται πλέον οικονομικοί πόροι, εξ'ου και ο «θαλάσσιος πυλώνας»
της Στρατηγικής ΕΕ 2020. Ο ανταγωνισμός που επικρατεί στον θαλάσσιο χώρο για
διάφορες χρήσεις (τουρισμού και αναψυχής, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
μεταφορών και ναυσιπλοΐας, κλπ.) δείχνει ότι απαιτείται όχι απλώς διαχείριση, αλλά
αποτελεσματική διακυβέρνηση που θα αποτρέπει τις συγκρούσεις και τις
ανταγωνιστικές χρήσεις και θα δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των διάφορων
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο θαλάσσιο χώρο και στην παρακείμενη
παράκτια ζώνη.
Δεδομένου ότι οι επιπτώσεις χρήσεων στο θαλάσσιο χώρο υπερβαίνουν τα
εθνικά σύνορα και ότι το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου
οικοδομείται γύρω από ένα θαλάσσιο σύνορο, συγκροτήθηκε ένα εταιρικό σχήμα
στρατηγικού χαρακτήρα με στόχο την εφαρμογή ΘΧΣ σύμφωνα με το ισχύον
ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα την Οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως
πλαισίου για ΘΧΣ. Η Οδηγία προβλέπει αφενός την εναρμόνιση των κρατών μελών
και αφετέρου την σταδιακή θέσπιση ΘΧΣχ.
Αν και κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται τις
θαλάσσιες δραστηριότητές του, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο ελάχιστων απαιτήσεων
που θέτει η Οδηγία, εξασφαλίζει τη συνοχή του σχεδιασμού όσον αφορά τις κοινές
θάλασσες. Επιπλέον, ο ΘΧΣ, όπως προσεγγίζεται από την Οδηγία αποτελεί ένα μέσο
πολιτικής με κατεξοχήν διασυνοριακό προσανατολισμό, δεδομένου ότι οι θάλασσες
θεωρούνται πλέον ότι συνδέουν και όχι ότι χωρίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ.
Το έργο βασίζεται στην ανάπτυξη συνεργασίας στρατηγικού περιεχομένου
μεταξύ 2 διασυνοριακών «πόλων» με συμπληρωματικές αρμοδιότητες:

•

τον «διασυνοριακό θεσμικό πόλο» που αποτελείται από 3 καθ' ύλην αρμόδιες
υπηρεσίες για ΘΧΣ και

•

τον «διασυνοριακό επιστημονικό πόλο» που αποτελείται
πανεπιστημιακά
ιδρύματα
που
εξειδικεύονται
σε
γεωπληροφορικής/διαχείρισης θαλάσσιας πληροφορίας.

από 3
θέματα

Το έργο κεφαλαιοποιεί προηγούμενη συνεργασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
του Στρατηγικού Έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα
Ελλάδα–Κύπρος 2007-2014 μεταξύ 2014/2015. Συγκεκριμένα, μετά την απογραφή,
συλλογή και κωδικοποίηση στοιχείων, χαρτογραφικών και βυθομετρικών δεδομένων
και την ανάπτυξη διαδικαστικών βημάτων που άπτονται του ΘΧΣ, διαπιστώθηκε ότι
υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, τεχνικού και θεσμικού χαρακτήρα που πρέπει να
διορθωθούν άμεσα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εφαρμογής του ΘΧΣ και
η σταδιακή θέσπιση ΘΧΣχ που πρέπει να κοινοποιηθούν στην ΕΕ μέχρι τον Μάρτιο
του 2021 σύμφωνα με ότι προβλέπει η προαναφερθείσα Οδηγία (άρθρο 15.3).
Το εταιρικό σχήμα του έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» απαρτίζεται από τους κάτωθι
Δικαιούχους:
•

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος)

•

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

•

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

•

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ελλάδα)

•

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το ΥΠΕΝ/ΔΧΣ ως δικαιούχος του έργου έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τον
έλεγχο και τη παρακολούθηση της εξέλιξης των μελετών “Ολοκληρωμένη θεώρηση
του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας” και «Εκπόνηση θαλάσσιου
χωροταξικού πλαισίου». Η υπό προκήρυξη Δράση αφορά στην υποστήριξη της ΔΧΣ
στην επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων στο πλαίσιο του έργου.

2. Φάσεις και παραδοτέα της παρούσας σύμβασης
2.1 Παρακολούθηση της εξέλιξης και έλεγχος των τεχνικών μελετών
Στο πλαίσιο του έργου, η ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ έχει αναλάβει την παρακολούθηση της εξέλιξης των
μελετών «Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας
(Παραδοτέο 4.5.2.)» και «Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο 4.5.3.)».
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια των καθηκόντων του, ως τεχνικός σύμβουλος του ΥΠΕΝ, θα
παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης του την εξέλιξη των μελετών που
αναφέρονται στο σημείο 2.2 και θα :

1. Αξιολογεί την ορθότητα και πληρότητα (εφαρμογή των προδιαγραφών,
συμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο, συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της
Αναθέτουσας Αρχής) της εκπόνησής της μελέτης «Ολοκληρωμένη θεώρηση του
θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδα (Παραδοτέο 4.5.2.)» και εφόσον
απαιτείται θα συμβουλεύει/προτείνει στο ΥΠΕΝ (ως ο τεχνικός του σύμβουλος)
για βελτιώσεις, διορθώσεις κ.λπ. επί των παραδοτέων.
2. Αξιολογεί την ορθότητα και πληρότητα (εφαρμογή των προδιαγραφών,
συμβατότητα με το θεσμικό πλαίσιο, συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της
Αναθέτουσας Αρχής) της εκπόνησής της μελέτης «Εκπόνηση θαλάσσιου
χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο 4.5.3.)» και εφόσον απαιτείται θα
συμβουλεύει/προτείνει στο ΥΠΕΝ (ως ο τεχνικός του σύμβουλος) για
βελτιώσεις, διορθώσεις κ.λπ. επί των παραδοτέων
3. Συμβουλεύει το ΥΠΕΝ, τους μελετητές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σε
τεχνικά και επιστημονικά θέματα που άπτονται θεμάτων των δύο πιο πάνω
μελετών, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και επίβλεψής τους, και θα
συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας και παρουσιάσεις
που θα
προσδιορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία

Παραδοτέα
Αναφορά Π.4.5.1.α.: Αξιολόγηση την ορθότητας και πληρότητας της εκπόνησής του πρώτου
σταδίου της μελέτης «Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της
Ελλάδα (Παραδοτέο 4.5.2.)»
Μορφή: Έκθεση/αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Εκδόσεις: μία (1) έκδοση στην Ελληνική γλώσσα.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 14 ημέρες από την υποβολή του πρώτου σταδίου της
μελέτης από τον ανάδοχό της

Αναφορά Π.4.5.1.β.: Αξιολόγηση την ορθότητας και πληρότητας της εκπόνησής του
δεύτερου σταδίου της μελέτης «Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου
χώρου της Ελλάδα (Παραδοτέο 4.5.2.)»
Μορφή: Έκθεση/αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Εκδόσεις: μία (1) έκδοση στην Ελληνική γλώσσα.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 14 ημέρες από την υποβολή του δεύτερου σταδίου
της μελέτης από τον ανάδοχό της

Αναφορά Π.4.5.1.γ.: Αξιολόγηση την ορθότητας και πληρότητας της εκπόνησής του πρώτου
σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο 4.5.3.)»

Μορφή: Έκθεση/αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Εκδόσεις: μία (1) έκδοση στην Ελληνική γλώσσα.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 14 ημέρες από την υποβολή του πρώτου σταδίου της
μελέτης από τον ανάδοχό της

Αναφορά Π.4.5.1.δ.: Αξιολόγηση την ορθότητας και πληρότητας της εκπόνησής του
δεύτερου σταδίου της μελέτης «Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο
4.5.3.)»
Μορφή: Έκθεση/αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Εκδόσεις: μία (1) έκδοση στην Ελληνική γλώσσα.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 14 ημέρες από την υποβολή του δεύτερου σταδίου
της μελέτης από τον ανάδοχό της

Αναφορά Π.4.5.1.ε.: Τελική αναφορά ενεργειών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης
Μορφή: Έκθεση/αναφορά σε ηλεκτρονική μορφή.
Εκδόσεις: Μία έκδοση στην Ελληνική γλώσσα.
Ενδεικτική προθεσμία ολοκλήρωσης: 14 ημέρες από την υποβολή από το σύμβουλο του
τελευταίου χρονικά από τα πιο πάνω παραδοτέα.
Πέραν των πιο πάνω παραδοτέων, ο σύμβουλος θα συμβουλεύει την Αναθέτουσα Αρχή, τους
μελετητές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σε τεχνικά και επιστημονικά θέματα που
άπτονται θεμάτων των δύο πιο πάνω μελετών, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης και
επίβλεψής τους, και θα συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας και παρουσιάσεις που θα
προσδιορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

2.2 Αντικείμενο των υπό παρακολούθηση μελετών
Οι μελέτες η παρακολούθηση των οποίων αποτελεί αντικείμενο του έργου έχουν το εξής
βασικό περιεχόμενο:
«Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας (Παραδοτέο
4.5.2.)»
o

Αποτύπωση των θεσμικών δεσμεύσεων που προκύπτουν από το εθνικό, ευρωπαϊκό,
διεθνές θεσμικό πλαίσιο, από τις τομεακές πολιτικές, από ρυθμίσεις του χωρικού
σχεδιασμού, καθώς και από την αξιολόγηση/σύνθεση των αποτελεσμάτων
προγραμμάτων/έργων, με απώτερο στόχο να αξιοποιηθούν στον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό

o

Προεργασία για τον προσδιορισμό θαλάσσιων χωρικών ενοτήτων για την εκπόνηση
θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων

«Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο 4.5.3.)»
Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου (ενός ή δύο θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων)
κατ’ εφαρμογή των στρατηγικών κατευθύνσεων που θα διαμορφωθούν από την
ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και επικουρικά παράκτιου χώρου (Π 4.5.2), καθώς
και των αρχών και στόχων του Πρωτοκόλλου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας
Ζώνης της επιλέξιμης περιοχής (ή των επιλέξιμων περιοχών), κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων
της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ.
Δεδομένου του ρόλου του Συμβούλου στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληρότητας
και της ορθότητας των μελετών που περιλαμβάνονται στα Παραδοτέα 4.5.2 «Ολοκληρωμένη
θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας» και 4.5.3 «Εκπόνηση
θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου», ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης δεν δύναται να συμμετάσχει στους διαγωνισμούς που θα
προκηρυχθούν για την ανάθεση των Παραδοτέων 4.5.2 & 4.5.3., υπό καμία ιδιότητα
(υποψήφιος ανάδοχος, δανείζων εμπειρία ή υπεργολάβος). Ο περιορισμός αυτός
επεκτείνεται δε και στη συμμετοχή των μελών της Ομάδας Έργου του Αναδόχου της
παρούσας σύμβασης, σε Ομάδες Έργου των υποψηφίων αναδόχων των εν λόγω
διαγωνισμών.
Ο ανωτέρω περιορισμός θα προβλέπεται ρητά στη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ
Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου (Π.4.5.1), ενώ θα
υπάρχει ειδική διατύπωση στους όρους των διακηρύξεων των διαγωνισμών για την ανάθεση
των Παραδοτέων 4.5.2 και 4.5.3, όπως περιγράφονται ανωτέρω.

3. Σύνοψη Παραδοτέων
Τα παραδοτέα του έργου για τα οποία ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες του σημείου 2.1
συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα ενώ στη στήλη «Προθεσμίες ολοκλήρωσης»
αποτυπώνονται οι προθεσμίες του αναδόχου για την ολοκλήρωση των εργασιών από την
υποβολή των εν λόγω παραδοτέων:
Α/Α

Τίτλος παραδοτέου

Προθεσμία ολοκλήρωσης

Π.4.5.1.α

Αξιολόγηση την ορθότητας και
πληρότητας της εκπόνησής του
πρώτου σταδίου της μελέτης
«Ολοκληρωμένη θεώρηση του
θαλάσσιου και παράκτιου χώρου
της Ελλάδα (Παραδοτέο 4.5.2.)»

14 ημέρες από την υποβολή του
πρώτου σταδίου της μελέτης
«Ολοκληρωμένη θεώρηση του
θαλάσσιου και παράκτιου χώρου
της Ελλάδα (Παραδοτέο 4.5.2.)»
από τον ανάδοχό της

Π.4.5.1.β

Αξιολόγηση την ορθότητας και
πληρότητας της εκπόνησής των
σταδίων του δεύτερου σταδίου της
μελέτης «Ολοκληρωμένη θεώρηση
του θαλάσσιου και παράκτιου
χώρου της Ελλάδα (Παραδοτέο
4.5.2.)»

14 ημέρες από την υποβολή του
δεύτερου σταδίου της μελέτης
«Ολοκληρωμένη θεώρηση του
θαλάσσιου και παράκτιου χώρου
της Ελλάδα (Παραδοτέο 4.5.2.)»
από τον ανάδοχό της

Π.4.5.1.γ

Αξιολόγηση την ορθότητας και
πληρότητας της εκπόνησής του
πρώτου σταδίου της μελέτης
«Εκπόνηση
θαλάσσιου
χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο
4.5.3.)»

14 ημέρες από την υποβολή του
πρώτου σταδίου της μελέτης
«Εκπόνηση
θαλάσσιου
χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο
4.5.3.)» από τον ανάδοχό της

Π.4.5.1.δ

Αξιολόγηση την ορθότητας και
πληρότητας της εκπόνησής του
δεύτερου σταδίου της μελέτης
«Εκπόνηση
θαλάσσιου
χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο
4.5.3.)»

14 ημέρες από την υποβολή του
δεύτερου του σταδίου της μελέτης
«Εκπόνηση
θαλάσσιου
χωροταξικού πλαισίου (Παραδοτέο
4.5.3.)» από τον ανάδοχό της

Π.4.5.1.ε

Τελική αναφορά ενεργειών στο 14 ημέρες από την υποβολή από το
πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης
σύμβουλο του τελευταίου χρονικά
από τα πιο πάνω παραδοτέα.

Πέραν των πιο πάνω παραδοτέων, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης του, ο σύμβουλος θα
συμβουλεύει το ΥΠΕΝ, τους μελετητές και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, σε τεχνικά και
επιστημονικά θέματα που άπτονται θεμάτων των δύο πιο πάνω μελετών, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκπόνησης και επίβλεψής τους, και θα συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας και
παρουσιάσεις που θα προσδιορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αθήνα, 01-09-2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Οι συντάξασες

Ε. Λάλου

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη α/α
του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής

Α. Σπυροπούλου

Ε. Λάγιου

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/84765/983/04-09-2020 απόφαση Υπηρεσιακού
Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού
Φ. Στεφανή
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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