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Αθήνα, 22/10/2021 

Προς τον κ. Σταύρο Μπένο 

Πρόεδρο Επιτροπής Ανασυγκρότησης Β.Εύβοιας 

ΔΗΛΩΣΗ «ΑΝΑΔΟΧΗΣ» ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

µε αντικείµενο 

την καταγραφή των επιτυχηµένων διεθνών πρακτικών στον τοµέα της ανάκαµψης 
τουριστικών προορισµών µετά από φυσικές καταστροφές (benchmarking report), 
κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο κυρίως σώµα της δήλωσης 

Της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία TOPOSOPHY LIMITED GR, 
µε έδρα στην Αθήνα, επί της οδού Ευρυπίδου αριθµ. 28, µε ΑΦΜ 996764431, 
υποκατάστηµα της εταιρείας µε την  επωνυµία  ‘’TOPOSOPHY LIMITED’’, 
εγγεγραµµένης στο Ηνωµένο Βασίλειο  (Reg No 10549148), εδρεύουσας στο Λονδίνο, 
επί της οδού Seven Sisters αρ. 178, NP 7PX  όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον 
διευθυντή/διαχειριστή αυτής και νόµιµο εκπρόσωπό της Εµµανουήλ Ψαρρό του 
Πέτρου (εφεξής καλουµένης χάριν συντοµίας η Εταιρεία).       

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΑΝΑΔΟΧΗΣ» 

1. Βιοτική αφετηρία και δικαιοπρακτικό θεµέλιο για την παρούσα δήλωσή µας
αποτελεί η ανάγκη ανασυγκρότησης της ευρύτερης περιοχής της Β. Ευβοίας, η οποία
και επλήγη από τις πυρκαγιές που επεσυνέβησαν τον Αύγουστο του έτους 2021.

2. Προβαίνουµε στην παρούσα δήλωση µε πλήρη συναίσθηση ότι η εκπόνηση της
µελέτης σε εκτέλεση αυτής θα ενταχθεί – κατά τους εδώ περιγραφόµενους
ειδικότερους όρους – ως αναπόσπαστο µέρος στην εθνική προσπάθεια για την
ανόρθωση των καταστροφικών συνεπειών του γεγονότος της προηγούµενης
παραγράφου. Δεσµευόµαστε να απόσχουµε από κάθε άλλη (εµπορική ή µη)
αξιοποίηση των παραδοτέων της παρούσας δήλωσης.

3. Ενεργούµε εν προκειµένω από διάθεση φιλοφροσύνης και εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης χωρίς να ασκούµε αρµοδιότητα δηµόσιας φύσεως. Είµαστε
αυτοτελής πάροχος µελετητικών υπηρεσιών που διαθέτει την κατάλληλη εµπειρία και
τη σχετική τεχνογνωσία για την παράδοση του µελετητικού αντικειµένου.

4. Μετά από την ολοκλήρωση του µελετητικού αντικειµένου, σύµφωνα µε τους
ειδικότερους όρους της παρούσας δήλωσης, τα παραδοτέα αυτής θα µεταβιβαστούν,
δυνάµει χαριστικής αιτίας και κατά τις ειδικότερες διατυπώσεις της οικείας
νοµοθεσίας, στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε συνδεδεµένο µε αυτό νοµικό πρόσωπο ή άλλο
πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που θα υποδειχθεί από αυτό ως πρόσφορος
αποδέκτης για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

5. Αποδεχόµαστε ότι θα συναφθούν µεταξύ άλλων προσώπων οµοειδείς ως προς
τον σκοπό και το πλαίσιο συµβάσεις, οι οποίες και θα επιχειρηθεί να συναρµοστούν σε
ενιαίο επιχειρησιακό όλον για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

6. Μολονότι προβαίνουµε στη δήλωση και στην εκπόνηση της µελέτης εκτός του
πλαισίου ενάσκησης δηµόσιας εξουσίας ή παροχής συµβουλής ή σύστασης προς τη
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νοµοθετική και την εκτελεστική εξουσία, αναγνωρίζουµε ότι ενδέχεται η 
επιχειρησιακή ή οργανωτική ένταξη της µελέτης (ακόµη και πριν από τη δωρεά της 
κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου) να απαιτήσει κεντρικό συντονισµό από 
δηµόσιους φορείς ή ειδικά εξουσιοδοτηµένα από την Πολιτεία πρόσωπα. Το 
προηγούµενο εδάφιο δεν επηρεάζει µε κανέναν τρόπο το περιεχόµενο της µελέτης.  

7. Αποποιούµαστε κάθε ευθύνη µας από οποιαδήποτε ζηµία ήθελε παρ’ ελπίδα 
προκύψει από την εφαρµογή του µελετητικού αντικειµένου, ακόµη και έναντι κάθε 
µελλοντικού Δωρεοδόχου. 

  

ΙΙ.  ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Α. Ερµηνευτικές Αρχές και Συνεκτικό Πλαίσιο 

1. Αποβλέπουµε στην κατάρτιση µελέτης που θα διέπεται από τις αρχές της 
αειφορίας, της συµπεριληπτικότητας και της ολιστικής προσέγγισης. Η µελέτη δεν θα 
κατατείνει απλώς στην πρόσκαιρη ανακούφιση των παθόντων και στη 
βραχυπρόθεσµη αποκατάσταση του πληγέντος φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, αλλά στην ολική βαθµιαία επανασύστασή τους µε τρόπο ώστε να 
εγγυάται τη µέγιστη ποιότητα ζωής. 

Η τελολογία της όλης ανασυγκρότησης συνοψίζεται σε αυτό που αντιλαµβανόµαστε 
ως «ΤΟ ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ»: 

«Το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ θέλουµε να πάλλεται από ζωή, να αναγεννηθεί και να 
υιοθετηθεί από την τοπική κοινωνία µε πρωταγωνιστές της αναγέννησης τις 
δύο εµβήµατικές κοινότητες των ρητινοσυλλεκτών και των µελισσοκόµων. 

Θέλουµε ακόµη το ΝΕΟ ΔΑΣΟΣ να αποτελέσει τον πρωταγωνιστή της διπλής 
µετάβασης, ΠΡΑΣΙΝΗΣ και ΨΗΦΙΑΚΗΣ, και να είναι ορόσηµο καινοτοµίας 
στο κρίσιµο πεδίο της ανθεκτικότητας σε µελλοντικές απειλές. 

Θέλουµε να κυριαρχεί η οικολογική διάσταση χωρίς να παραµελήσουµε την 
«οικονοµία του Δάσους» µε τρόπο ευφυή και µετρηµένο που δίνει τον τόνο και 
την έµπνευση σε όλους τους θεσµικούς πυλώνες της Ανασυγκρότησης 
(αγροδιατροφή, τουρισµός, υποδοµές, κοινωνικές δοµές κ.ο.κ.)».  

2. Έχουµε λάβει υπόψη ότι η εφαρµογή της µελέτης συνδέεται µε την υλοποίηση 
δηµοσίων έργων και, συνακόλουθα, καταλείπεται προς υλοποίηση σε φορείς δηµόσιας 
εξουσίας που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής τους.  

Στο πλαίσιο αυτό, οµοίως λαµβάνουµε υπόψη τα εξής: 

i. Η χρηµατοδότηση της υλοποίησης του αντικειµένου της µελέτης απαιτεί 
δηµόσιους πόρους που δεν θα καλυφθούν από τα µέρη. 

ii. Η εφαρµοσιµότητα του περιεχοµένου της µελέτης προϋποθέτει αξιοποίηση 
των χρηµατοδοτικών εργαλείων που εξασφαλίζουν τα προγράµµατα δηµοσίων 
επενδύσεων εθνικής και ενωσιακής προέλευσης. 

iii. Η µελέτη πρέπει να συνταχθεί µε προδιαγραφές που θα εξασφαλίζουν την 
επιλεξιµότητα, σύνδεση και ένταξη των προτεινόµενων έργων µε τα µέσα που 
αναφέρονται στα σηµεία i και ii. 
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Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω, 
αναγνωρίζουµε την αξιολογική, κανονιστική, ερµηνευτική και λειτουργική αξία ιδίως: 
α) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Στερεάς Ελλάδος, β) των 
τοµεακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, γ) του Ταµείου Ανάκαµψης και του 
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, δ) του εργαλείου της Ολοκληρωµένης 
Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), καθώς και την ανάγκη εναρµόνισης του νοµικού 
καθεστώτος και του ουσιαστικού περιεχοµένου των σηµείων α)-δ)’ σύµφωνα και µε 
την αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή µε έµφαση στη µέγιστη εγγύτητα προς το 
σηµείο ανάπτυξης των αποτελεσµάτων εξ απόψεως οργάνου λήψης της απόφασης, 
προγραµµατικής ένταξης-ωρίµανσης και χρηµατοδοτικού µέσου.  

3. Η µελέτη θα έχει κλιµακωτό γεωγραφικό πεδίο εφαρµογής. Προορίζεται κατά
κανόνα να έχει υλική εφαρµογή επί των πληγεισών περιοχών της βόρειας περιοχής της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Δήµοι α) Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας και β)
Ιστιαίας-Αιδηψού), πλην όµως – στο µέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την τεχνική
και επιχειρησιακή λειτουργικότητα των πορισµάτων της – ενδέχεται, κατά τη
διακριτική ευχέρειά µας, να περιέχει αντικείµενο µε εδαφική ή άλλη εφαρµογή σε
άλλους Δήµους της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (ή ακόµη και άλλες Περιφερειακές
Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος).

4. Η µελέτη προορίζεται να ενταχθεί οργανικά σε ενιαίο σύστηµα µελετών που
θα εξασφαλίζουν συνολικό (ολιστικό) αποτέλεσµα. Στο πλαίσιο αυτό:

i. Αποδεχόµαστε ότι η συναρµογή των µελετών προς επίτευξη του σκοπούµενου
αποτελέσµατος θα επιχειρηθεί µε την εκπόνηση βασικής κατευθυντήριας
µελέτης (master plan).

ii. Δηλώνουµε ότι έχουµε λάβει γνώση για την ανάθεση και την πορεία εκπόνησης
άλλων αυτοτελών µελετών.

iii. Αναλαµβάνουµε τη δέσµευση συµµετοχής  στη διαδικασία αλληλεπίδρασης και
ροής της πληροφορίας που επάγονται τα σηµεία i και ii.

Αναλαµβάνουµε τη δέσµευση να καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
διασύνδεση του περιεχοµένου της µελέτης µε όσες οµοειδείς µελέτες υπηρετούν το 
σκοπό του άρθρου Ι. και, κυρίως, για την προσαρµογή του στις κατευθυντήριες 
γραµµές του master plan  

Β. Ειδικότερος προσδιορισµός του αντικειµένου της µελέτης 

Η προσέγγισή µας σχετικά µε στρατηγικές ανάκαµψης σε επίπεδο βιώσιµης 
ανάπτυξης, διαχείρισης και προώθησης προορισµών διασυνδέει την οικονοµία 
επισκεπτών και τη στρατηγική ανάκαµψης βάσει των παρακάτω διεθνών 
προδιαγραφών & εργαλείων: 

● Τους 17 Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SGDs) των Ηνωµένων Εθνών
● Τα κριτήρια βιωσιµότητας του Παγκόσµιου Συµβουλίου Βιώσιµου Τουρισµού

(Global Sustainable Tourism Council)
● Τους στρατηγικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας και τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της κυκλικής
οικονοµίας

Ειδικότερα, τ     ο αντικείµενο της µελέτης περιλαµβάνει τη διενέργεια δευτερογενούς 
έρευνας σε διεθνείς προορισµούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές µε 
σκοπό την καταγραφή και ανάλυση 6 έως 10 case studies (µελέτες περίπτωσης) 



 

4 
 

επιτυχηµένων διεθνών πρακτικών και την εκπόνηση έκθεσης συµπερασµάτων 
αποτελούµενης από γενικές κατευθύνσεις και λίστα ενδεικτικών δράσεων/ενεργειών 
προς υλοποίηση στην περίπτωση της Β. Ευβοίας.  

Για τις ανάγκες εκπόνησης της µελέτης οι εκπρόσωποι της Ε     ταιρείας µας θα 
συµµετέχουν σε τρεις (3) µηνιαίες συναντήσεις εργασίας και µια (1) επιτόπια 
αυτοψία στην πληγείσα περιοχή µε τους αρµόδιους φορείς.  

 

 

 

                                                                       

ΙΙΙ.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ — ΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1.           Δ     ηλώνουµε ότι θα σας παραδώσουµε µε τρόπο άρτιο και σύµφωνο µε τους 
κανόνες της επιστήµης και τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, τα ακόλουθα υλικά 
αντικείµενα (Παραδοτέο     )  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Τίτλος: Μελέτη καταγραφής επιτυχηµένων διεθνών πρακτικών στον τοµέα της 
ανάκαµψης τουριστικών προορισµών µετά από φυσικές καταστροφές (benchmarking 
report). 

               εφεξής και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης συνολικά ως η «Μελέτη» 
ή «µελέτη». 

2.       Το παραδοτέο θα περιλαµβάνει: 

● Εισαγωγή & Μεθοδολογικη Προσέγγιση 
● Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης (µε συνοπτική αναφορά στα κύρια 
χαρακτηριστικά της καταστροφής και της τουριστικής διάρθρωσης της 
περιοχής) 

● Έρευνα & Ανάλυση 6–10 επιτυχηµένες πρακτικές (µελέτες περιπτώσεων), 
κάθε µία εκ των οποίων θα αποτελεί ξεχωριστή ενότητα (2–3 σελίδων) και θα 
περιλαµβάνει: 

-Περιγραφή & δεδοµένα ανά µελέτη περίπτωσης 

-Στρατηγική, δράσεις & ενέργειες ανά µελέτη περίπτωσης 

-Αποτέλεσµα & δείκτες αξιολόγησης ανά µελέτη περίπτωσης 

-Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας ανά µελέτη περίπτωσης 

-Καινοτοµία που εισάγεται στη διαχείριση και προώθηση του 
προορισµού ανά µελέτη περίπτωσης 

-Οφέλη που προκύπτουν για τις τουριστικές επιχειρήσεις και την 
τοπική κοινωνία σε βάθος χρόνου ανά µελέτη περίπτωσης 
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-Διασύνδεση & στρατηγική συσχέτιση των συµπερασµάτων ανά µελέτη
περίπτωσης µε τους τοµείς παρέµβασης του σχεδίου ανασυγκρότησης της Β. 
Ευβοίας. 

-Συµπεράσµατα & Προτεινόµενες Δράσεις/Ενέργειες: Συνοπτικό
πλάνο προτεινόµενων δράσεων βάσει της ανάλυσης των διεθνών πρακτικών, 
των χαρακτηριστικών της Β. Ευβοίας και την προσέγγισή µας. 

3. Η παράδοση των ως άνω Παραδοτέων θα λάβει χώρα το αργότερο      εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την παρούσα δήλωση.

     Θα σας ενηµερώσουµε ταχύτατα για την ανάγκη τυχόν παράτασης του εκτιµώµενου 
χρόνου αποπεράτωσης λόγω της συνδροµή ενδεχόµενων περιστατικών ανωτέρας 
βίας. 

4. Για την παραλαβή των Παραδοτέων σάς καλούµε να ορίσετε ειδική Επιτροπή
Παρακολούθησης Εκτέλεσης και Παραλαβής και να µάς κοινοποιήσετε την τριµελή
σύνθεση αυτής, την οποία θα αποδεχθούµε ως δίκαιη αναγνωρίζοντας την κρίση της
ως αµερόληπτη και αντικειµενική.  Η παραλαβή θα διενεργηθεί µε σύνταξη ειδικά
αιτιολογηµένου πρακτικού της Επιτροπής.

ΙV.  Σας δηλώνουµε ότι θα εκπονήσουµε την ως άνω Μελέτη δωρεάν και χωρίς 
κανένα οικονοµικό ή άλλο αντάλλαγµα, δωρίζοντας αυτήν σε οποιοδήποτε φορέα 
δηµόσιας εξουσίας µάς υποδειχθεί ως πρόσφορος αποδέκτης και αποκλειστικά για 
τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα (δηλαδή την ανάγκη ανασυγκρότησης της 
ευρύτερης περιοχής της Β. Ευβοίας, η οποία και επλήγη από τις πυρκαγιές που 
επισυνέβησαν τον Αύγουστο του έτους 2021).        

V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Επισυνάπτονται ως Παραρτήµατα στην παρούσα δήλωση: 

1. Η ειδικότερη δοµή και το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόµενο της Μελέτης (σε
κάθε Παραδοτέο αυτής) – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Για τη δηλούσα εταιρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. Εισαγωγή & Μεθοδολογικη Προσέγγιση 
2. Καταγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης (µε συνοπτική αναφορά στα κύρια 
χαρακτηριστικά της καταστροφής και της τουριστικής διάρθρωσης της 
περιοχής) 

3. Έρευνα & Ανάλυση 6–10 επιτυχηµένες πρακτικές (µελέτες περιπτώσεων), 
κάθε µία εκ των οποίων θα αποτελεί ξεχωριστή ενότητα (2–3 σελίδων) και θα 
περιλαµβάνει: 

-Περιγραφή & δεδοµένα ανά µελέτη περίπτωσης 

-Στρατηγική, δράσεις & ενέργειες ανά µελέτη περίπτωσης 

-Αποτέλεσµα & δείκτες αξιολόγησης ανά µελέτη περίπτωσης 

-Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας ανά µελέτη περίπτωσης 

-Καινοτοµία που εισάγεται στη διαχείριση και προώθηση του 
προορισµού ανά µελέτη περίπτωσης 

-Οφέλη που προκύπτουν για τις τουριστικές επιχειρήσεις και την 
τοπική κοινωνία σε βάθος χρόνου ανά µελέτη περίπτωσης 

-Διασύνδεση & στρατηγική συσχέτιση µε τους υπόλοιπους τοµείς 
παρέµβασης του σχεδίου ανασυγκρότησης. 

-Συµπεράσµατα & Προτεινόµενες Δράσεις/Ενέργειες: Συνοπτικό 
πλάνο προτεινόµενων δράσεων βάσει της ανάλυσης των διεθνών πρακτικών, 
των χαρακτηριστικών της Β. Ευβοίας. 

 

* Τα παραπάνω δεν θα υπερβαίνουν τις       30 σελίδες . 
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