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54627 Θεσσαλονίκη

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Εκπόνηση
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής
Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία» ως μέρος του Υποέργου 1 «Μελέτες,
εμπειρογνωμοσύνες & έρευνες» της πράξης με τίτλο «Μελέτες, έρευνες,
εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», κωδ ΟΠΣ
5009885.

Έχοντας υπόψη :
1. Τη με αρ. C(2014) 10183 final/18.12.2014 Απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση ορισμένων
στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για
την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην Ελλάδα (Κωδικός CCI 2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως ισχύει.
3. Την Υπουργική Απόφαση 32675/ΕΥΘΥ 331/23.03.2015 (ΦΕΚ 713/Β/24.4.2015) «Αναδιάρθρωση
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας», σύμφωνα με το άρθρο 7 του
Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄)
ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ87/07-06-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
5. Την υπ’ αρ. 56/2014 και την υπ' αρ. 68/2014 διορθωτική αυτής Απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες
Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την
περίοδο 01-09-2014 έως και 31-08-2019.
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
7. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ 20142020),
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
Υ.Α.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ
3521/Β’/01.11.2016) και ισχύει.
8. Τη με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03.03.2017 (ΦΕΚ 677Β/03-03-2017) Απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, όπως
ισχύει.
9. Την υπ’ αριθ. 2511/03.08.2017 (ΑΔΑ ΨΘΒΣ7ΛΡ-0ΝΩ) Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο
«Μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα»
10. Τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ)1303/2013 όπως ισχύει
11. Την Εγκύκλιο ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ / ΕΥΣΣΑ α.π. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/ 30-07-2015 περί Σχεδιασμού,

υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων
Ολοκληρωμένης
Χωρικής
Ανάπτυξης,
των
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και τα παραρτήματα αυτής, καθώς και κάθε άλλη
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σχετική εγκύκλιο , κείμενα κ.α. που αφορούν σε Ο.Χ.Ε. στο πλαίσιο των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 20142020.
12. Την ανοικτή Πρόσκληση υπ΄ αριθμ. 3068/28.06.2016 της ΕΥΔΕΠΠΘ περί κατάρτισης Καταλόγου
προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Ε. Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και εγγραφής σε αυτόν
13. Την αρ. πρωτ. 485/07.02.2017 αίτηση της εταιρίας «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» για
εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το με αρ. πρωτ.
670/17.02.2017 πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης Επιτροπής Αξιολόγησης υποβληθέντων προτάσεων
για εγγραφή στον Κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής στην ΕΥΔΕΠΠΘ.
14. Την εκδοθείσα Βεβαίωση εγγραφής στον εν λόγω Κατάλογο υπ΄ αριθμ 485/17.02.2017 προς την
Εταιρεία «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.», την εμπειρία και τα στοιχεία της εν λόγω
εταιρείας.
15. Το εν ισχύ Π.Δ.Ε./Σ.Α.Ε.Π. 006/1, με ενάριθμο 2017ΕΠ00610054.
16. Την ανάγκη για εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
«Διαδρομή Τουρισμού – Πολιτισμού στη Θεσσαλία», όπως προβλέπεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014
– 2020 και χρήζει εξειδίκευσης ώστε να ωριμάσει για να υλοποιηθεί.
Σας καλούμε να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα ανάληψης του έργου «Εκπόνηση
Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Τουρισμού
Πολιτισμού στη Θεσσαλία», που αποτελεί μέρος του υποέργου 1 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες &
έρευνες» της πράξης με τίτλο «Μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και αξιολογήσεις στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», με κωδικό ΟΠΣ 5009885 του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, σύμφωνα με
τις Προδιαγραφές και όρους που επισυνάπτονται της παρούσης.
Ο προϋπολογισμός του έργου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 40.000,00 Ευρώ (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται για
χρονικό διάστημα πέντε μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το έργο της παρούσης θα
βαρύνει τη ΣΑΕΠ 006/1 και τον ενάριθμο 2017ΕΠ00610054 που αφορά στην ενταγμένη πράξη του
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με κ.α. 5009885.
Η απάντηση πρέπει να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στο
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της
παρούσης.
Η απάντησή σας θα αξιολογηθεί από την υπηρεσία μας και σε περίπτωση αποδοχής της, θα
ακολουθήσει σχετική Ανάθεση και εν συνεχεία με την προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης, σύναψη διμερούς σύμβασης εκτέλεσης έργου.
Η παρούσα αναρτάται στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ και την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
Συνημμένα :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ

Εσωτερική Διανομή:

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

- Φάκελος Υποπρόγραμμα Α΄
- Μονάδα Α΄, Γ΄

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
της αρ. πρωτ. 2141/31.07.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Α) Σκοπός και Αντικείμενο Έργου

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ εφεξής) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης
χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.
Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με
συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να
αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να
εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και
με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.
Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών
και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της
αναπτυξιακής διαδικασίας.
Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και
Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες
Προτεραιότητας

και

με

συνδυασμό

μίας

ή

περισσοτέρων

συμπληρωματικών

επενδυτικών

προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους, ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένα μέτρα των
Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις ΟΧΕ.
Η Εγκύκλιος ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ / ΕΥΣΣΑ α.π. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/ 30-07-2015 περί Σχεδιασμού, υλοποίησης

και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης
Χωρικής Ανάπτυξης, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
εξειδικεύει τον τρόπο εκπόνησης των ΟΧΕ.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, προβλέπεται η υλοποίηση μιας
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά σε μια Διαδρομή Πολιτισμού –
Τουρισμού στη Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής
κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα
αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια. Η υπόψη «Διαδρομή» προβλέπεται να καλύπτει τα
πλέον σημαντικά και αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της
Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) και μέσω της Λάρισας έως την Ανατολική Θεσσαλία
(Μαγνησία). Ειδικότερα περιλαμβάνει το σύνολο των Αρχαίων Θεάτρων της Θεσσαλίας που είναι
τέσσερα (4) και συγκεκριμένα το Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών, το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδας,
το Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας και το Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, καθώς και τα πλέον αξιόλογα μνημεία
άλλων ιστορικών περιόδων, κύρια τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου & Διμηνίου, το σπήλαιο της
Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. Η κύρια Διαδρομή θα εμπλουτιστεί όπου
απαιτηθεί και όπως προκύψει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, με άλλους σημαντικούς τόπους
πολιτιστικού/φυσικού ενδιαφέροντος, εντός της «ζώνης» της Διαδρομής ή και ως «δορυφόρους»
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αυτής, προκειμένου να προκύψει ένα Σχέδιο διασύνδεσης και ενιαίας ανάπτυξης και προβολής
της, με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, της επιχειρηματικότητας και της
απασχόλησης στη Θεσσαλία. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία πολλαπλασιαστικού
οφέλους και επιδράσεων τόσο εντός της συγκεκριμένης ζώνης της ΟΧΕ όσο και ευρύτερα αυτής,
συνδέοντας άμεσα τις δυτικές περιοχές με τις ανατολικές, καθώς και τις αναγνωρισμένες ή και
ανεπτυγμένες στη Θεσσαλία, με τις μη αναγνωρισμένες / αναπτυγμένες, δρώντας συνεργατικά και
αναπτυξιακά για το σύνολό τους.
Ο συγκεκριμένος χωρικός σχεδιασμός στο ΠΕΠ.Θ έγινε με βάσει τα μνημεία και τις επενδύσεις που
προβλέπονται, πέραν του ΠΕΠ, και στους τομείς της Προσπελασιμότητας αλλά και της Αγροτικής
Ανάπτυξης, στη λογική των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των
κανόνων και περιορισμών που διέπουν την υλοποίησή του.
Για την εκπόνηση της Ο.Χ.Ε., θα πρέπει να αναγνωριστούν πέραν των ονοματισμένων στο ΠΕΠ.Θ, οι
«τόποι» πολιτισμού και φύσης, ήδη αναγνωρισμένοι / ανεπτυγμένοι και μέσα από συνεργασία με
όλους τους αρμόδιους φορείς (πολιτισμού, τουρισμού, τοπικής διοίκησης κ.α.), να εξεταστούν τα
χαρακτηριστικά και δυνατότητές τους, η συνδεσιμότητά τους, τα οφέλη που προσδίδουν στην περιοχή
τους και στη Θεσσαλία, ώστε να προκύψει ένα Σχέδιο που θα στοχεύει σε ενιαία ανάδειξη και προβολή
αυτών, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων που θα κατατεθούν. Σχετικά με τη χρηματοδοτική στήριξη
που θα απαιτηθεί, βασική πηγή είναι το ΠΕΠ.Θ αλλά και άλλα Ε.Π. του ΕΣΠΑ ή και άλλες πηγές όπως
θα προκύψουν. Στους τομείς χρηματοδότησης, περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά κύρια, έργα
ανάδειξης

χώρων

πολιτισμού

ή

φύσης,

τουρισμού,

αναπλάσεων,

προσβασιμότητας,

επιχειρηματικότητας, απασχόλησης, δικτύωσης και προβολής.
Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο, θα αναλύσει και εξειδικεύσει όλες τις παραμέτρους για την υπόψη
ΟΧΕ, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων και υπό την Αναθέτουσα Αρχή που αποτελεί και τον
φορέα διαχείρισης του ΠΕΠ.Θ και της ΟΧΕ.
Στο έργο του Αναδόχου της παρούσης, περιλαμβάνεται επίσης η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τον προσδιορισμό των φορέων που εμπλέκονται στη Στρατηγική,
τον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των έργων στη Στρατηγική κ.α.
Αναλυτικότερα η περιγραφή του έργου της παρούσης, καταγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Β) Μεθοδολογία υλοποίησης:
Ο ανάδοχος λαμβάνει εντολές εκ μέρους της ΕΥΔΕΠΠΘ και λειτουργεί με βάση τις εντολές αυτές. Η
εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα γίνει σε Στάδια, όπως περιγράφεται στην επόμενη
παράγραφο και στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.
Για την εκπόνηση του έργου, ο Ανάδοχος ορίζει Ομάδα Έργου που θα εργαστεί, αποτελούμενη από
άτομα κατάλληλης εξειδίκευσης και εμπειρίας και τον Συντονιστή του Έργου.
Για την παρακολούθηση και παραλαβή του Επιχειρησιακού Σχεδίου και για τη διασφάλιση της
ποιότητας των παραδοτέων θα συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, με Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
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Τυχόν τροποποιήσεις που θα προκύψουν και ζητηθούν από την Υπηρεσία, συμπεριλαμβάνονται στο
αντικείμενο της παρούσης. Ο χρόνος επανυποβολής ή υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, θα
καθορίζεται με έγγραφη εντολή της Αναθέτουσας Αρχής.
Το έργο του Συμβούλου απευθύνεται αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή και όχι σε τρίτους.
Η επικοινωνία του Αναδόχου με κάθε τρίτο φορέα, θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας
Αρχής και για λογαριασμό αυτής.
Για την αποτελεσματικότερη εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, προτείνεται ο Ανάδοχος σε
συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, να δημιουργήσει ειδικό μέρος ή αναρτήσει τα περί «Σχεδίου» σε
ιστότοπο που λειτουργεί η ΕΥΔ ή και τόπο κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) ή άλλο μέσο, «τόπο»
για το υπόψη Επιχειρησιακό Σχέδιο, ή και δημιουργήσει διεύθυνση e-mail για ενιαία αποστολή/λήψη
μηνυμάτων σχετικών με το «Σχέδιο», με στόχο την ευρύτερη γνωστοποίηση της εν λόγω
προσπάθειας, την κινητοποίηση επιπλέον φορέων/ιδιωτών, την ανταλλαγή και συλλογή ιδεών και
προτάσεων, ωφέλιμα αξιοποιήσιμων από τον μετέπειτα φορέα υλοποίησης του Έργου, τη δημιουργία
και διαχείριση καλής φήμης (reputation management) τόσο για τον φορέα εκπόνησης του
Επιχειρησιακού όσο και για την ίδια την ΕΥΔ ΕΠ Θεσσαλίας. Το υλικό που συλλέγεται από τον
Ανάδοχο, αξιοποιείται στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και παραδίδεται δομημένα στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά την εκπόνηση του Σχεδίου, θα πραγματοποιηθούν επιμέρους συναντήσεις και ενημερώσεις
φορέων, είτε θεματικά είτε χωρικά, σε συνεργασία Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο
ευαισθητοποίησης και συγκέντρωσης προτάσεων και εν γένει καλύτερης δημοσιοποίησης της δράσης.
Πριν από την οριστική παραλαβή του, το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα παρουσιασθεί από τον Ανάδοχο σε
σχετική ενημερωτική Εκδήλωση που θα οργανωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να
οριστικοποιηθεί

εφόσον

προκύψουν

σημεία

του

στο

πλαίσιο

της

διαβούλευσης

με

τους

συνεργαζόμενους φορείς.
Γ) Παραδοτέα του έργου:
Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου της παρούσης, όπως καταγράφεται στην προηγούμενη ενότητα
Α) και στο Παράρτημα ΙΙ, τα παραδοτέα του έργου είναι :
(1) Ανά Ενότητα Επιχειρησιακού σχεδίου, τα Κείμενα, σχέδια, παραρτήματα και ό,τι άλλο προβλέπεται
και εκπονηθεί, και το Τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο , έντυπα και ηλεκτρονικά.
(2) H απεικόνιση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για όσες από τις δράσεις
της ενότητας 3 είναι εφικτό (βλ. χωρίο 3.10 Παραρτήματος ΙΙ), έντυπα και ηλεκτρονικά.
(3) Εκτός του παραδοτέου αυτού καθαυτού, έντυπα και ηλεκτρονικά –επιμέρους παραδόσεις και 1
τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο -, το σύνολο του υλικού που τεκμηριώνει το περιεχόμενο του
Επιχειρησιακού (π.χ. στοιχεία βάσης, αλληλογραφία με φορείς, καταγραφή τεχνικών συναντήσεων,
Εκδηλώσεων, στοιχείων έργων/δράσεων, κοστολόγηση, επιχειρησιακά σχέδια - μελέτες κ.α. που
λήφθηκαν υπόψη, προτάσεις σήματος ποιότητας κτλ.).
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Το Τελικό Πλήρες Επιχειρησιακό Σχέδιο, παραδίδεται μετά την οριστικοποίηση και
παρουσίασή του, έχοντας ενσωματώσει όλες τις παρατηρήσεις , σε ενιαίο τεύχος, έντυπα
και ηλεκτρονικά.
2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια εκπόνησης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσας, με
δυνατότητα

επέκτασης

μέχρι

την

ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

οριστικής

παραλαβής

του

Επιχειρησιακού Σχεδίου, εφόσον απαιτηθεί, χωρίς δικαίωμα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου.
Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα ενδιάμεσα στάδια παραλαβής και εγκρίσεως επιμέρους και
τελικού παραδοτέου.
Συνοπτικά τα έργο διακρίνεται σε 4 Στάδια (βλ. σύμφωνα με τα αναλυτικά Παραρτήματος ΙΙ) και
επιπλέον της παράδοσης του Τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, με χρόνους εκπόνησης ως ακολούθως :
Α’ Στάδιο: Ενότητα 1 με διάρκεια εκπόνησης 1 ημερολογιακό μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης.
Β’ Στάδιο: Ενότητα 2, με διάρκεια εκπόνησης 2 ημερολογιακούς μήνες, μετά την παραλαβή του Α΄
σταδίου και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή της πληρότητας και αντιπροσωπευτικότητας των
συμμετεχόντων φορέων για το στάδιο 2.1.
Γ’ Στάδιο: Ενότητες 3, 4 και 5, με διάρκεια εκπόνησης 2 ημερολογιακούς μήνες από την παραλαβή
του Β’ σταδίου.
Δ΄Στάδιο : Ενότητα 6, με διάρκεια εκπόνησης 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του Γ
Σταδίου.

και τέλος, παραδίδεται το Τελικό και πλήρες παραδοτέο – Επιχειρησιακό Σχέδιο Ο.Χ.Ε.
Πολιτισμού – Τουρισμού που συνοδεύεται και από Επιτελική Σύνοψη στα ελληνικά και
αγγλικά, μετά την οριστικοποίηση όλων των διαδικασιών και εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη
σχετική εντολή της Αναθέτουσας Αρχής.
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι έως 40.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται όλο το αντικείμενο της παρούσης και κάθε έξοδο του Αναδόχου για την
επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση του έργου του.
Για τη σύναψη της Σύμβασης που προβλέπεται να ακολουθεί την ανάθεση του έργου, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του συμβατικού αντικειμένου μείον του
αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων
ή άλλων οργανισμών ή τρίτων, η οποία, κατά τον νόμο, βαρύνει τον ανάδοχο.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
Εθνικούς πόρους.
4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Φάκελο Δικαιολογητικών
2. Τεχνική Προσφορά και
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3. Οικονομική Προσφορά, όπως αναλύονται παρακάτω.
Όλα τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται σε έναν ενιαίο φάκελο προσφοράς.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (προς υποβολή με την προσφορά)
Φάκελος Δικαιολογητικών

Εφόσον έχει επέλθει μεταβολή από την εγγραφή στον κατάλογο (17/02/2017) υποβάλλονται τα
παρακάτω, διαφορετικά Υπεύθυνη Δήλωση ισχύος των ήδη κατατεθειμένων αποδεικτικών:
1.

Πιστοποιητικό εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο / επαγγελματικό μητρώο ή βεβαίωση

άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από τα
οποία θα προκύπτει το είδος των δραστηριοτήτων που ασκείται.
2.

Επικαιροποιημένο καταστατικό του φορέα (ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας, τυχόν τροποποιήσεις),

πρακτικό

του

Δ.Σ.

που

εξουσιοδοτεί

τον

υπογράφοντα

την

προσφορά

εκ

μέρους

του

αντισυμβαλλόμενου όπου αρμόζει, έναρξη εργασιών σε Δ.Ο.Υ.
Υποχρεωτικά υποβάλλονται :
3.

Πιστοποιητικά έγγραφα για εξακρίβωση των κάτωθι :

3.1 ο ανάδοχος είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος έως και την ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς
3.2 Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:


συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),



δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,



απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),



τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,



νομιμοποίηση

εσόδων

από

παράνομες

δραστηριότητες

ή

χρηματοδότηση

της

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),


παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).

Η υποχρέωση αφορά μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του αναδόχου
ή πρόσωπο που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά κατ’ ελάχιστον στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής που αποδεικνύει πως δεν συντρέχουν τα παρακάτω : ο
ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
Τεχνική Προσφορά
Στον Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς» ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλλει την περιγραφή της
πρότασής του για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει:
•

Υπεύθυνη Δήλωση περί ρητής αποδοχής του έργου όπως προδιαγράφεται στην παρούσα
(εργασίες – προϋποθέσεις εκτέλεσης) και για το σύνολο του έργου της παρούσης.



Περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου που να δείχνει επαρκή κατανόηση των
απαιτήσεων του έργου όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.



Οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της Ομάδας Έργου με αναλυτική περιγραφή του
προτεινόμενου τρόπου οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και των
προτεινόμενων μέσων υλοποίησης προκειμένου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του
έργου.



Αναλυτικά βιογραφικά των στελεχών της Ομάδας Έργου, από τα οποία να προκύπτει η
επαγγελματική εμπειρία και οι σχετικές γνώσεις τους σε σχέση με το αντικείμενο της
παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
όπου να δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. Στην στελέχωση
της ομάδας έργου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας
στην Αναθέτουσα Αρχή και εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης των
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προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων
της παρούσης.


Εάν τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα, υποβάλλεται από
έναν έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους της παρούσας.
Αντικατάσταση των μελών της Ομάδας Έργου κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει
μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχή, ή μετά από αίτηση της Αναθέτουσας
Αρχής και αιτιολογημένα.



Βεβαίωση ορισμού Συντονιστή και Υπεύθυνου έργου που αναλαμβάνεται.

Οικονομική προσφορά
Ο Φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την
εκτέλεση του έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. και με
Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή τους
νόμιμους εκπροσώπους των προσφερόντων.
Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Ανάδοχος προβλέπεται να αμειφθεί σε πέντε δόσεις μετά την επιτυχή παραλαβή των επιμέρους
σταδίων εκπόνησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ως εξής :
1ο παραδοτέο. Αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής αμοιβής του έργου.
2ο παραδοτέο. Αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής αμοιβής του έργου.
3ο παραδοτέο. Αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής αμοιβής του έργου.
4ο παραδοτέο. Αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής αμοιβής του έργου.
5ο παραδοτέο : το Τελικό (πλήρες) Επιχειρησιακό Σχέδιο και σύνοψή του. Αντιστοιχεί στο 10% της
συνολικής αμοιβής του έργου.
Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή, σύμφωνα με τις προβλέψεις και απαιτούμενα της ισχύουσας
νομοθεσίας περί υλοποίησης Τεχνικής Βοήθειας Ε.Π. ΕΣΠΑ και του Ν.4412/2016.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αμείβεται μετά την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών από την
αρμόδια Επιτροπή που θα οριστεί και έγκριση αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα
πιστοποιείται η τήρηση των προβλεπόμενων όρων της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με
τον οδηγό διαδικασιών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης όπως ισχύει κάθε φορά και την ισχύουσα
Νομοθεσία και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών,

φορολογική

και

ασφαλιστική

ενημερότητα,

πιστοποιητικό

αποσπάσματα ποινικού μητρώου, βεβαίωση περί μη ενεχυρίασης).

περί

μη

πτώχευσης,
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Το παρόν έργο βαρύνει σε πιστώσεις του έργου «Μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και
αξιολογήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα», κωδ. 5009885, με κ.α. 2017ΕΠ00610054 της ΣΑΕΠ 0061
που αφορά στο Υποπρογράμματος Α΄ της Ε.Υ.Δ. ΕΠ. Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως έχει εγκριθεί.
Μη ανταπόκριση στο έργο που αφορά η παρούσα, επιφέρει περικοπή αμοιβής Αναδόχου, ανάλογη με
την υστέρηση εργασίας και στο πλαίσιο της παρούσης, και όπως καθοριστεί στη σύμβαση που θα
υπογραφεί.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά την προσκόμιση των προβλεπομένων δικαιολογητικών
αναδόχου, έλεγχο και έκδοση εντολής πληρωμής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
της αρ. πρωτ. 2141/31.07.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου:

Α. Προοίμιο
1. Η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη (ΟΧΕ) καλείται να αντιμετωπίσει
συγκροτημένα (και όχι μερικώς κατά Επενδυτική Προτεραιότητα και Θεματικό Στόχο) τις ιδιαίτερες
προκλήσεις στο χωρικό επίπεδο όπου εμφανίζονται και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από το ΕΣΠΑ σε
χωρικό επίπεδο οργανώνοντας κατάλληλες συνέργειες Θεματικών Στόχων, Επενδυτικών και
Διαρθρωτικών Ταμείων και Προγραμμάτων αλλά και παράλληλων πολιτικών και πηγών
χρηματοδότησης,
Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020 (ΠΕΠ) το εργαλείο της ΟΧΕ θα
αξιοποιηθεί από την εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και σε περιοχές με ομοιογενή
χαρακτηριστικά, κοινά προβλήματα, καθώς και ομοειδείς δυνατότητες ανάπτυξης με στόχους τη
δημιουργία κινητήρων ανάπτυξης της Περιφέρειας και την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων
πολυτομεακού χαρακτήρα, με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των διαθέσιμων δημόσιων πόρων σε
χωρικό επίπεδο.

Εν προκειμένω, αναφερόμαστε στην εφαρμογή του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης (ΟΧΕ), για μια διαδρομή πολιτισμού – τουρισμού στη Θεσσαλία, με θεματικό
αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει
μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια.
Η διαδρομή καλύπτει τα σημαντικότερα αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά
από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας (Τρίκαλα – Μετέωρα) μέσω της Λάρισας ως την Ανατολική
(Μαγνησία). Περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαίων θεάτρων της Θεσσαλίας (4 τον αριθμό), καθώς και
τα πλέον αξιόλογα μνημεία άλλων ιστορικών περιόδων, κυρίως τους νεολιθικούς οικισμούς Σέσκλου και
Διμηνίου, το σπήλαιο της Θεόπετρας και την περιοχή των Μονών των Μετεώρων. Η κύρια διαδρομή θα
εμπλουτιστεί όπου απαιτηθεί με άλλους τόπους πολιτιστικού/φυσικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να
υπάρξει ενιαία αξιοποίηση και προβολή, με απώτερο στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας, της
επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία
πολλαπλασιαστικού οφέλους και επιδράσεων τόσο εντός της συγκεκριμένης ζώνης της ΟΧΕ όσο και
ευρύτερα αυτής, συνδέοντας άμεσα τις δυτικές περιοχές με τις ανατολικές δρώντας με αυτό τον τρόπο
συνεργατικά και αναπτυξιακά.

Β. Προδιαγραφές Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πολιτιστική Διαδρομή μέσω ΟΧΕ
1.

Εισαγωγή — Εφαρμογή των αρχών και της φιλοσοφίας ΟΧΕ στον σχεδιασμό της
Πολιτιστικής –Τουριστικής Διαδρομής
1.1 Σύνδεση της ΟΧΕ ως εργαλείου με τη φιλοσοφία και τις πρακτικές του Πολιτιστικού
Τουρισμού (εφεξής ΠΤ) με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας
στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
1.2 Ανάλυση τάσεων και δεδομένων στον παγκόσμιο και εγχώριο ΠΤ και προσδιορισμός
προφίλ πολιτιστικών τουριστών
1.3 Ανάλυση τουριστικής προσφοράς και ζήτησης του ΠΤ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
1.4 Προσδιορισμός περιοχής παρέμβασης ΟΧΕ Πολιτιστικής – Τουριστικής Διαδρομής (εφεξής
Διαδρομή), λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στο εγκεκριμένο Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014–2020 (ΠΕΠ) (και εν συντομία στο Προοίμιο που
προηγήθηκε).
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1.5 Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της Διαδρομής στο πλαίσιο του ΠΤ,
συσχέτιση με άλλα αναγνωρισμένα ή μη μνημεία και περιοχές της Θεσσαλίας (SWOT
ανάλυση)
1.6 Αποτύπωση της διαδρομής – συσχέτιση – σύνδεση, με την ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλίας, της χώρας και ευρύτερα, σε όρους χωρικής προσέγγισης, πληθυσμού,
επιχειρηματικότητας, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, βασικών υποδομών κρίσιμων
τομέων (μεταφορικών, υγείας, διοίκησης κ.α.), τουριστικής δραστηριότητας και
τουριστικών ροών, άλλων μεγεθών που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την προώθηση
του σχεδίου για τη Διαδρομή.
2.

Στρατηγική της Διαδρομής
2.1 Πρόταση — Περιγραφή της διαδικασίας συμμετοχής των αρμόδιων φορέων σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στην ανάπτυξη της Στρατηγικής. Οι φορείς που πρέπει,
κατ΄ ελάχιστο, να συμμετέχουν είναι οι ακόλουθοι:
(α) Σε εθνικό επίπεδο: ΕΟΤ, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υπουργείο Πολιτισμού &
Αθλητισμού
(β) Σε περιφερειακό επίπεδο: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Επιμελητήρια, ΟΑΕΔ, Ενώσεις
Επαγγελματιών Τουρισμού ή Επιχειρήσεων, Φορείς Πολιτισμού, Φορέας Διαχείρισης Κάρλας,
άλλοι Φορείς Διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, ΜΚΟ που αποδεδειγμένα
δραστηριοποιούνται στους τομείς Πολιτισμού & Τουρισμού κ.α.
(γ) Σε τοπικό επίπεδο: ΠΕΔ Θεσσαλίας, Δήμοι κυρίως της Διαδρομής.
2.2 Διατύπωση της Στρατηγικής και των στόχων της λαμβάνοντας υπόψη κατά κύριο λόγο τη
SWOT ανάλυση και περιεχόμενα 1ης ενότητας, το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014–2020, τα Τομεακά
Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, το
Χωροταξικό Σχέδιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης
Εξειδίκευσης (RIS3), την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και τη Μελέτη
Αγοράς Εργασίας σε επίπεδο Θεσσαλίας. Επίσης, όποια σχετική μελέτη, επιχειρησιακό
σχέδιο κ.α. έχει εκπονηθεί και εγκριθεί σε επίπεδο Θεσσαλίας ή από κεντρικό φορέα και που
σχετίζεται με το αντικείμενο του επιχειρησιακού. Επίσης, διερεύνηση των πιθανών
«δορυφόρων» περιοχών ή και μνημείων/τόπων στη Θεσσαλία, που συνδέονται και
συνεισφέρουν στην υλοποίηση της Διαδρομής και των στόχων της.
Οι στόχοι πρέπει να είναι ακριβείς,
μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, ρεαλιστικοί, χρονικά
προσδιορισμένοι (SMART = Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-Bound).
2.3 Ιεράρχηση στόχων, περιλαμβανομένων μετρήσιμων ποιοτικών δεικτών για τα αναμενόμενα
αποτελέσματα από την επίτευξη των στόχων

3.

Προσδιορισμός απαιτούμενων δράσεων–ενεργειών για την πραγμάτωση της
Διαδρομής
 Η λεπτομερής χάραξη της βασικής Διαδρομής είναι η πρώτη χρονικά απαιτούμενη
ενέργεια.
 Ακολούθως, ως αναγκαίες δράσεις και κατ΄ ελάχιστον αναφέρονται:
3.1 Εμπλουτισμός της βασικής Διαδρομής με πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους που προσφέρει
η κάθε περιοχή, δημιουργώντας α) μια πλήρη διαδρομή για την ΟΧΕ στη Θεσσαλία, β)
επιμερισμένες θεματικά διαδρομές, γ) επιμερισμένες χωρικά διαδρομές, δ) διαδρομές
εμπειρίας κ.α. και σύνδεση με πύλες εισόδου – εξόδου ή και άλλα σημαντικά σημεία στη
Θεσσαλία.
3.2 Διασύνδεση των πόρων με τουριστικές δραστηριότητες πάσης μορφής
3.3 Καταγραφή αναγκών διαμόρφωσης και προσβασιμότητας υφισταμένων τόπων – σημείων
της διαδρομής
3.4 Καταγραφή αναγκών βελτίωσης διασύνδεσης περιοχών – τόπων, σήμανσης και προβολής
τους
3.5 Καταγραφή αναγκών εκτέλεσης έργου στους χώρους πολιτισμού ή φυσικού κάλους που
περιλαμβάνονται στη διαδρομή
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3.6

Καταγραφή αναγκών για τον εκσυγχρονισμό τουριστικών υποδομών ή άλλων υποδομών
που σχετίζονται με το επιχειρησιακό σχέδιο - Διαδρομή
3.7 Καταγραφή επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνδέεται θεματικά και χωρικά με τη
Διαδρομή, του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Προτάσεις αναβάθμισης /
προσαρμογής / προσθήκης αυτών στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου, καθώς και προτάσεις
για νέα επιχειρηματικότητα που μέσα από τη SWOT προκύπτει ότι έχει δυναμικά
χαρακτηριστικά και αποτελεί ευκαιρία ενώ ελλείπει χωρικά στη Διαδρομή. Επίσης, προτάσεις
για δυνατότητες δημιουργούμενης «απασχόλησης» στη Διαδρομή.
3.8 Εκπόνηση marketing plan
3.9
Δράσεις προβολής και προτάσεις δημιουργίας brand name της Διαδρομής, καθώς και
πρόταση για σήμα ποιότητας ή άλλο σχετικό για τους επιμέρους τόπους και τις
επιχειρήσεις που περιλαμβάνει ή συνδέονται με αυτήν.
3.10 Απεικόνιση με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για όσες από τις
παραπάνω δράσεις είναι εφικτό, με επιμέρους επίπεδα, επί υποβάθρου που να αποτυπώνει
τις βασικές τουλάχιστον υφιστάμενες υποδομές.
4.

Υλοποίηση της Διαδρομής
4.1 Περιγραφή διαδικασίας υλοποίησης της Διαδρομής (από τον σχεδιασμό στην εφαρμογή)
4.2 Σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων και της σχέσης των εμπλεκόμενων φορέων στον
σχεδιασμό και στην εφαρμογή:
4.2.1 Ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (stakeholders) σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο
4.2.2 Διακριτότητα ρόλων και αρμοδιοτήτων των τοπικών, εθνικών και υπερτοπικών
φορέων και αντιστοίχισή τους (mapping) με τις επιμέρους ανάγκες δημιουργίας και
βιώσιμης λειτουργίας της Διαδρομής
4.3 Προτάσεις για αποτελεσματικές συνέργειες, όπως δημιουργία δικτύωσης (networking) και
θυλάκων (clusters), μεταξύ των φορέων αυτών με σκοπό την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και
καινοτόμου πολιτιστικού-τουριστικού προϊόντος
4.4 Περιγραφή διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης της Διαδρομής

5.

Σχέδιο χρηματοδότησης
5.1 Βαθμός ωριμότητας – προϋποθέσεις ωρίμανσης προτεινομένων δράσεων – εκτιμώμενος
προϋπολογισμός. Ο έλεγχος του βαθμού ωριμότητας θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την
ισχύουσα αντίστοιχη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τα στοιχεία που συλλέγονται από
τους αρμόδιους φορείς των έργων. Αποτελέσματα Δράσεων με τιμολόγηση Δεικτών που θα
καθοριστούν και συνεισφέρουν στους στόχους της ΟΧΕ και του ΠΕΠ.Θ.
5.2 Χρονική αλληλουχία δράσεων
5.3 Αντιστοίχιση κατηγοριών δράσεων/δράσεων/ έργων, μετά από κοστολόγηση, με
χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα και φορείς υλοποίησης και λειτουργίας
5.4 Με βάση τα προηγούμενα και της ενότητας «3», ιεράρχηση έργων και δράσεων στο
πλαίσιο της έγκαιρης ενεργοποίησης υλοποίησης και έναρξης λειτουργίας της «Διαδρομής»,
στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΠΕΠ Θεσσαλίας ή και άλλων συναφών
πόρων. Πρόταση προώθησης υλοποίησης του επιχειρησιακού σε στάδια-φάσεις.

6.

Φορέας λειτουργίας /διαχείρισης της Διαδρομής
6.1 Προτάσεις για δημιουργία φορέα της Διαδρομής (νομική μορφή, συμμετέχοντες κτλ.),
σκοπός του οποίου θα είναι μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση της συγκεκριμένης
δράσης. Ενδεικτικά, στα καθήκοντα αυτού του φορέα θα συμπεριλαμβάνονται:
6.1.1 Διαχείριση brand name (brand management) και παρακολούθηση
(monitoring) προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει καθιερωθεί ως
πολιτιστική/τουριστική δράση. Διαχείριση σήματος ποιότητας επιχειρήσεων –
προϊόντων.
6.1.2 Καταμέτρηση ωφελειών, με έμφαση στις οικονομικές, και απασχόλησης.
Γνωστοποίηση αυτών στην τοπική κοινωνία και ευαισθητοποίηση της
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6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.1.6
6.1.7

κοινότητας και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα οφέλη της
Διαδρομής
Ανάπτυξη και διαχείριση events που θα πλαισιώνουν και θα εμπλουτίζουν την
εμπειρία της Διαδρομής
Παροχή πληροφόρησης για τους επισκέπτες, το εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης
και άλλα δίκτυα πληροφόρησης και διάχυσης γνώσης με έμφαση στο
διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Συνεργασία με επιχειρήσεις, την κυβέρνηση και μη κερδοσκοπικούς
οργανισμούς, προκειμένου να καταστεί η Διαδρομή ένα εξαιρετικό,
ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν
Προτάσεις ενεργειών για τη διατήρηση/βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
Διαδρομής
Δημιουργία βέλτιστης πρακτικής

Τέλος, συσχετιζόμενα με το αντικείμενο της παρούσης, αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας
παρότι δεν είναι άμεσα εντεταγμένη στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου Πελάγους, αποτελεί όπως και
οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, μέρος της μακροπεριφέρειας (EUSAIR), με σαφείς
αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του ΠΕΠ.Θ λαμβάνεται υπόψη η
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, οι στρατηγικοί στόχοι και οι πυλώνες του σχεδίου δράσης της
Επιτροπής {COM(2014) 357 final} της 17ης Ιουνίου 2014 καθώς και τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 23/24.10.2014.
Ειδικότερα, το ΠΕΠ Θεσσαλίας συμβάλλει στην
προώθηση τόσο των τεσσάρων αλληλεξαρτώμενων πυλώνων της στρατηγικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας, όσο και στην προαγωγή των επιδιώξεων των δύο οριζόντιων
θεμάτων της, περιλαμβάνοντας επενδυτικές προτεραιότητες και δράσεις για τη βιώσιμη «γαλάζια
ανάπτυξη» (1ος Πυλώνας), όπως είναι η προστασία των παράκτιων χώρων και η προώθηση του
θαλάσσιου τουρισμού, μέσω της προώθησης των υποδομών των μεταφορών, και ιδιαίτερα των ΔΕΔΜ, στην προώθηση της «συνδεσιμότητας»(2ος Πυλώνας) της μακροπεριφέρειας, μέσω παρεμβάσεων
για την προστασία του περιβάλλοντος υπάρχει θετική συμβολή στην επίτευξη του στόχου της
«ποιότητας του περιβάλλοντος» (3ος Πυλώνας), ενώ ο 4ος Πυλώνας του «βιώσιμου τουρισμού»
υποστηρίζεται από τις δράσεις του ΠΕΠ για την διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς.

