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ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 29/06/2018
Αρ. Πρωτ: 1395

Προς: ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ – HORIZON
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ 21 – Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 141 21
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας
υποστήριξης της διαχείρισης του έργου BlueCoast «Υλοποίηση σχεδίου
δράσης του προγράμματος, λειτουργία συμβουλευτικής επιτροπής, εσωτερική
επικοινωνιακή στρατηγική», του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να προβεί στην
ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας,
καλεί
τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλλει έγγραφη οικονομική
προσφορά σύμφωνα με τις παρακάτω εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, για τη
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο
«Υποστήριξη της διαχείρισης του έργου BlueCoast (Πακέτο Εργασίας WP1,
Παραδοτέο, D.1.1.2 – Υλοποίηση σχεδίου δράσης του προγράμματος, λειτουργία
συμβουλευτικής επιτροπής, εσωτερική επικοινωνιακή στρατηγική)», στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 –
BlueCoast «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance – Κλιματικά Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση».
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο ανώτατο ποσό των επτά
χιλιάδων ευρώ επτακοσίων (7.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%),
καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
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Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των προσφορών απευθυνθείτε στα
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 1, 29100 Ζάκυνθος, τηλ.
2695029870, fax: 2695023499, e-mail: info@nmp-zak.org
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Τεχνικές Προδιαγραφές της υπηρεσίας υποστήριξης της διαχείρισης του έργου
Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 BlueCoast
Έργο: Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 – BlueCoast «Climate-Smart Coastal
Practices for Blue governance – Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια
Διακυβέρνηση»
Υπηρεσία προς ανάθεση: Πακέτο Εργασίας WP1, Παραδοτέο, D.1.1.2 – Υλοποίηση σχεδίου
δράσης του προγράμματος, λειτουργία συμβουλευτικής επιτροπής, εσωτερική επικοινωνιακή
στρατηγική.
Διάρκεια: από την έναρξη της σύμβασης και όχι αργότερα από τη λήξη του έργου (31/03/2020)
Προϋπολογισμός:7.700,00 €
Παραδοτέα:
Α’ Φάση υλοποίησης (από υπογραφή σύμβασης έως 31/08/2018):
 Προετοιμασία ενός σχεδίου εργασίας (work plan) βάσει του χρονοδιαγράμματος και των
στόχων του έργου όπου θα διαφαίνεται ο ρόλος του κάθε εταίρου στην υλοποίηση των
δράσεων του έργου
 Προετοιμασία του σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγικής (communication & visibility plan)
για τις δράσεις δημοσιότητας του έργου
 Συμβολή στη διαμόρφωση της ατζέντας της εναρκτήριας συνάντησης (Kick-off meeting)
των εταίρων και συμμετοχή σε αυτήν
η
 Ενδιάμεση έκθεση εργασιών (1 )
Β’ Φάση υλοποίησης (από 01/01/2019-31/08/2019):
 Σύνταξη και υποβολή 1-3 φακέλων Πιστοποίησης Δαπανών (Verification of
Expenditures) ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου
 Σύνταξη και υποβολή 2 Εκθέσεων Προόδου (Progree reports) και των αιτημάτων
πληρωμής ανάλογα με την εξέλιξη υλοποίησης του έργου
 Σύνταξη και υποβολή 1-3 αιτημάτων τροποποίησης του έργου ανάλογα με τις ανάγκες
του έργου
 Σύνταξη και υποβολή της έκθεσης επίτευξης των στόχων του έργου (project milestones
report)
η
 Ενδιάμεση έκθεση εργασιών (2 )
Γ’ Φάση υλοποίησης (από 01/09/2019-31/03/2020):
 Σύνταξη και υποβολή 1-3 φακέλων Πιστοποίησης Δαπανών (Verification of
Expenditures) ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησης του έργου
 Σύνταξη και υποβολή 2 Εκθέσεων Προόδου (Progress reports) και των αιτημάτων
πληρωμής ανάλογα με την εξέλιξη υλοποίησης του έργου
 Σύνταξη και υποβολή 1-3 αιτημάτων τροποποίησης του έργου ανάλογα με τις ανάγκες
του έργου
 Σύνταξη και υποβολή του Project Closure Report
 Τελική Έκθεση Εργασιών
Σημείο επαφής με τους εταίρους στην Ελλάδα και στην Αλβανία για το βέλτιστο συντονισμό του
έργου, καθώς και με τις διαχειριστικές και ελεγκτικές αρχές
Προετοιμασία των ατζέντα και των πρακτικών συναντήσεων στην Ελλάδα
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Υποστήριξη στην διαχείριση του προγράμματος, την εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου
δράσεων το οποίο ορίζει τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις διαδικασίες για σχεδιασμό,
συντονισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο του έργου. Περαιτέρω θα είναι υπεύθυνος
για την τήρηση των κανόνων των διαδικασιών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, της
διαχειριστικής δομής του έργου και τις μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας.
Κύρια παραδοτέα είναι οι τεχνικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων για την παρακολούθηση
των δεδομένων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, της υλοποίησης του έργου και της
επίλυσης προβλημάτων, καθώς και οι εκθέσεις προόδου (μηνιαίες, ετήσιες) για το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος όπως κάθε φορά ζητούνται από την Διαχειριστική
Αρχή.
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