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Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ταχ. ∆/νση:
Πληροφορίες:
Τηλ./Fax:
Ε-mail:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Μιχαήλ Ξανθάκης
26710 29258
foreasainou@ath.forthnet.gr

Κουτάβου,

Τ.Θ.

222,

28100

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 19.03.2012
Αρ. Πρωτ. 154

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού επιλογής ανάδοχου για την Ανάθεση
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο:
«Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου»

Αναθέτουσα Αρχή:

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου

Είδος υπηρεσίας:

Επιστημονική υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Προστασία και
∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου»
(Απόφαση ένταξης: οικ. 172886/26.10.2011-Κωδικός Ο.Π.Σ.:
323368).

∆ιάρκεια:

Από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι 31/12/2015.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ
(60.000,00 €) με Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση:

Συγχρηματοδότηση κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9:
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας») από τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων του έργου
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2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.
Ημερομηνία δημοσίευσης
περίληψης προκήρυξης:

19.03.2012

Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών:

02.04.2012 και ώρα 14:30.

Τόπος υποβολής προσφορών:

Έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου: Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης:

Έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου: Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά.

Πληροφορίες:

Με επιστολή στη διεύθυνση:
Φορέας
∆ιαχείρισης
Εθνικού
∆ρυμού
Αίνου,
Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Τηλ./Fax: 26710 29258
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
foreasainou@ath.forthnet.gr
Υπεύθυνος παροχής πληροφοριών: Μιχαήλ Ξανθάκης

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.

τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του ∆ημοσίου τομέα & ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»,
2. τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών
του Κράτους»,
3. τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199),
4. τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
5. τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου»,
6. τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/1998), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε
ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007),
7. τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
8. τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και
άλλες διατάξεις»,
9. τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη
δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης ∆εκεμβρίου 2007 (L 335)»,
10. την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος
∆ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β/09.09.2009
Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αρίθμ. 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.2010 Υπουργική
Απόφαση,
11. την με αρ. πρωτ. οικ. 184803/30.12.2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την ένταξη
της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΕΘΝΙΚΟΣ
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

∆ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ’ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013», καθώς και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων αυτής,
την με αρ. πρωτ. οικ. 172886/26.10.2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» με κωδικό MIS 323368 στον Άξονα 9: «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
2007-2013»,
τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού
Αίνου (ΦΕΚ 975/Β/13.07.2005),
τον Κανονισμό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου
(ΦΕΚ 65/Β/21.01.2005),
τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη
συμβάσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18.07.2005),
την με αριθμ. 7/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1
«Πρόγραμμα για την Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας» και των δράσεων που
εμπεριέχονται σε αυτό,
την με αριθμ. 10/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, με την οποία ορίζεται η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών για την εν λόγω
Παροχή Υπηρεσιών,
τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισμό με γραπτές, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Υποβοήθηση στην
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου», στο
πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο «Πρόγραμμα για την Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας ∆ράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της
προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης «Προστασία και
∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας”) που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς
πόρους. Αναλυτικά, η περιγραφή της αιτούμενης Παροχής Υπηρεσιών, δίδεται στο Μέρος Β – Παράρτημα
Α: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της Προκήρυξης αυτής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη
Προσφορά στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Παροχής Υπηρεσιών είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων
Επενδύσεων του έργου 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.
Η εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών θα έχει εκτιμώμενη διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης έως τις 31.12.2015.
1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστείλουν τις Προσφορές τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή σε
περίπτωση νομικού προσώπου οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η Προκήρυξη, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και του Π.∆. 118/07. Οι υποψήφιοι
μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν, επί αποδείξει, τις προσφορές, αρκεί αυτές να έχουν παραληφθεί
μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Προκήρυξη.
Οι προσφορές κατατίθενται είτε αποστέλλονται, σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο στην έδρα του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, υπόψη κ. Μιχαήλ Ξανθάκη, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας
υποβολής των προσφορών είναι η 02.04.2012, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:30. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΡΥΜΟΥ
ΑΙΝΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΟΥΤΑΒΟΥ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

03.04.2012

Τρίτη

11:00

3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, οι οποίες
υπολογίζονται από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν
μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από την παραπάνω προθεσμία θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους της Προκήρυξης και τα Παραρτήματα που την συνοδεύουν και τα οποία θεωρούνται
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Α) Έλληνες πολίτες
Β) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
∆) Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις
5. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η περίληψη της Προκήρυξης, καθώς και οι αναλυτικοί όροι αυτής θα βρίσκονται από σήμερα
αναρτημένα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της
“∆Ι@ΥΓΕΙΑΣ” (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην προσωρινή ιστοσελίδα (ιστολόγιο) του
Φορέα (http://foreasainou.blogspot.com). Επιπροσθέτως, θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον
ηλεκτρονικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
Επιπλέον, η περίληψη της Προκήρυξης θα βρίσκεται από σήμερα και για 15 ημέρες αναρτημένη
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και θα δημοσιευτεί και σε μία εφημερίδα του τοπικού
τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.
Τεύχη του ∆ιαγωνισμού θα δίνονται στα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης κατά τις ώρες 8:30-16:00
κάθε εργάσιμης ημέρας. Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της
Προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Τηλ./Fax: 26710-29258 – Email: foreasainou@ath.forthnet.gr).
Για το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου
H Πρόεδρος του ∆.Σ.

Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100
Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
O Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό
∆ιαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» για την
υλοποίηση και παρακολούθηση του 1ου Υποέργου με τίτλο «Πρόγραμμα για την Προστασία
και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας ∆ράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση
της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της
ενταγμένης Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού
Αίνου» στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 (Άξονας
Προτεραιότητας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας”). Αναλυτικά, το
αντικείμενο της Παρεχόμενης Υπηρεσίας και συνολικά οι υποχρεώσεις του Αναδόχου
περιγράφονται στο Μέρος Β - Παράρτημα Α: «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της Προκήρυξης
αυτής.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο ∆ιαγωνισμό, οφείλουν να υποβάλλουν
δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική Γλώσσα, σύμφωνα με τους όρους της
Προκήρυξης.

Α.1.2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Υποβοήθηση
στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού
∆ρυμού Αίνου» για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Υποέργου 1 της ενταγμένης
Πράξης «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου»
ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του Έργου θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού ∆ημοσίων Επενδύσεων του έργου
2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011 που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και
κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Α.1.3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, ο οποίος διενεργεί
τον Πρόχειρο ∆ιαγωνισμό και θα υπογράψει με τον Ανάδοχο σύμβαση για την Παροχή
Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των
τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» για την υλοποίηση και παρακολούθηση
του Υποέργου 1 της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου».
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της Προκήρυξης δίνονται από τον κ. Μιχαήλ
Ξανθάκη στην έδρα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου με τα εξής στοιχεία
επικοινωνίας:
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Τηλ./Fax: 26710 29258, E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Α.1.4

NOΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η διενέργεια του παρόντος ∆ιαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και
ιδιαίτερα από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας Προκήρυξης.

Α.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α.2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί ή Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
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συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 118/07, των οποίων ο χαρακτήρας και
το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.
Οι συμμετέχοντες στο ∆ιαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν ή να εξασφαλίσουν
συνεργασία με πρόσωπο, το οποίο να πληροί τις παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής»:
1. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωμα, σχετικό με το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών.
2. Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών μετά την απόκτηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος,
σχετική με το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών.
3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικά με το αντικείμενο της Παροχής
Υπηρεσιών.
4. Ανακοινώσεις σε εθνικά και/ή διεθνή συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές σχετικά με το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών.

Α.2.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το ∆ιαγωνισμό αποκλείονται:
1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση
άλλης ∆ημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις.
2. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθμούνται κατωτέρω:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια
χρεοκοπία.
4. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους.
5. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή φόρων
καθώς και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι.
8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
9. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από
τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.

Α.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την
αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νομικού προσώπου οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως
έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης και του Π.∆. 118/07. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν, επί
αποδείξει, τις προσφορές τους στην εξής διεύθυνση:
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπόψη κ. Μιχαήλ Ξανθάκη (Τηλ./Fax:
26710 29258), με την ένδειξη:
Για την επιλογή Αναδόχου του Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών της
δράσης με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των
τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» του Υποέργου 1 για την υλοποίηση και
παρακολούθηση της Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού ∆ρυμού Αίνου», του ΕΠΠΕΡΑΑ (Άξονας Προτεραιότητας 9), 2007-2013.
Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η
02.04.2012, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:30. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την
καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα ταχυδρομηθούν εμπρόθεσμα μεν, αλλά δεν θα
φθάσουν στην Υπηρεσία έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
δεν θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφούν στους ενδιαφερόμενους.

Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος ορίζεται ως «Κύριος Φάκελος», στον οποίο πρέπει να περιλαμβάνονται
όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην
Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
i. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
ii. Ο τίτλος της δράσης: «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» του Υποέργου 1
για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου», του ΕΠΠΕΡΑΑ (Άξονας
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά
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Προτεραιότητας 9), 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και
κατά 20% από εθνικούς πόρους.
iii. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Προκήρυξης και η ένδειξη «Για τον Πρόχειρο
∆ιαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών δράσης του Υποέργου 1».
iv. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
v. Τα στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου.
Εντός του ως άνω περιγραφόμενου ως Κύριου Φακέλου τοποθετούνται σε δύο
ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του Κύριου
Φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.

2.

Σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
τοποθετείται σε δύο σειρές το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων η
μία φέρει πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα και η δεύτερη απλά
φωτοαντίγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στο Α.3.3 της παρούσης.
Σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται
η οικονομική προσφορά σε δύο σειρές (πρωτότυπο και αντίγραφο), και θα περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί
τοις εκατό, καθώς και η ισχύς της προσφοράς όπως ορίζεται στην παρούσα.

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της αιτούμενης Παροχής Υπηρεσιών.
Αντιπροσφορές/εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται.

Α.3.3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.∆.
118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία οι προσφέροντες δηλώνουν ότι έλαβαν
γνώση των όρων της Προκήρυξης, περιλαμβανομένου και του αντικειμένου του έργου,
σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της παρούσας και τα αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα. Την ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλουν από κοινού οι Ενώσεις εταιριών
ή Κοινοπραξίες.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισμού ή
της διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι και
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:
α. ∆εν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6
παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του Π.∆. 118/07 αδικήματα.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2
του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες
στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.118/2007 καταστάσεις
(ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης)
ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους. Ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν στη συγκεκριμένη
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
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ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα).
γ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς, στους οποίους
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή
Ερευνητικό Κέντρο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. ∆εν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών.
στ. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης
και καλύπτει το σύνολο του έργου, καθώς και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή
ακύρωσης του ∆ιαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης
της Επιτροπής Ανάθεσης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
ζ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Π∆ 118/07 υποβάλλουν:
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε,
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.,
γ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου,
δ) ο Πρόεδρος του συνεταιρισμού σε περίπτωση συνεταιρισμών,
ε) αν ο προσφέρων είναι Ένωση ή Κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση σύμφωνα με τα
ανωτέρω αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία οι προσφέροντες να δηλώνουν ότι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου Α.9 της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Π.∆.
118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του Π.∆.
118/2007. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον
οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.
5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο
ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
6. Στοιχεία και έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύμβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
7. Στοιχεία Συμμετοχής για Ενώσεις/Κοινοπραξίες: Τα μέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξιών
Φυσικών ή Νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να πληρούν
τα δικαιολογητικά της παρ. 7 που ακολουθεί «ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής»,
σωρευτικά.
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Στην περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Eνώσεις/Kοινοπραξίες Φυσικών ή
Νομικών Προσώπων, αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, όσους αποτελούν την
Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:
1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου:
- να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους
της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου,
το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της
Προσφοράς,
- να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε
κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
- να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των
μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο ∆ιαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και
των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,
- να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα
είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας αρχής για
την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.
2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας, από το οποίο
να προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:
- στην Ένωση/Κοινοπραξία,
- στο ∆ιαγωνισμό.
8. ∆ικαιολογητικά απόδειξης των «ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής»:
i. Για την απόδειξη της κατοχής ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος σχετικού με το
αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών:
Επικυρωμένη φωτοτυπία του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος, καθώς και βεβαίωση που να
καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτού, εφόσον αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον
προσκομιζόμενο τίτλο.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του
τίτλου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να
έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των φακέλων και σε
περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της.
ii. Για την απόδειξη της εμπειρίας, σχετικής με το αντικείμενο της Παροχής
Υπηρεσιών:
(α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, αν απαιτείται, με βάση την ειδικότητα του υποψηφίου.
(β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986,
στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί
της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου δημοσίου φορέα, από την οποία να προκύπτει το
είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
(γ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία
τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη διάρκεια
και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας.
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iii. Για την απόδειξη της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικών με το
με το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου, στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η
συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και ο επιστημονικός
υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου, στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε
ερευνητικό πρόγραμμα, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του
υποψηφίου και η συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του Έργου.
Τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε
βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή
βεβαίωση εγγραφής, όπου αυτή απαιτείται.
iv. Για την απόδειξη των ανακοινώσεων σε εθνικά και/ή διεθνή συνέδρια και των
επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά διεθνούς κύρους με κριτές, των οποίων το
αντικείμενο είναι σχετικό με την Παροχή Υπηρεσιών, ο υποψήφιος θα προσκομίσει
αντίγραφα των εν λόγω δημοσιεύσεων (δεν απαιτείται η επικύρωση αυτών).
Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών,
δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο
υποψήφιος προσκομίζει:
(1) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι
υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος
και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού
οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση.
(2) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας είναι μη
υποχρεωτική:
Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος
και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία
του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί
νομικού προσώπου και
Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για
το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά
τη νομοθεσία του κράτους τούτου.
(3) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της
αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου
φορέα.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(βεβαιώσεις, δικαιολογητικά απόδειξης ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.)
ως πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση αντιγράφων) &
με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005, όπως ισχύει, εκτός από τις περιπτώσεις που
ευκρινώς αναφέρεται ότι δεν απαιτείται. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ.
αποδεικτικά εμπειρίας που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό) πρέπει να είναι και νομίμως
μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Προσφορά, στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις και
έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222,
28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά

ΑΔΑ: Β44Α46Ψ848-ΟΡ5
13

Α.3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται η
οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και
το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί
ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ
(Euro) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για το σύνολο της
αιτούμενης παροχής υπηρεσιών, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή
του Παραρτήματος Α’.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των
κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς
και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην προσφορά θα αναγράφεται το
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγεται η παροχή υπηρεσιών.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των
τιμών της προσφοράς.
Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν θα πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει
την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της
Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ.
2 περ α του Π.∆. 118/2007 κατά της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της ∆ιακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε τρόπο να αποκρούσει
ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως
υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές
ζητούνται κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία, για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την Αναθέτουσα Αρχή.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο υποψήφιος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προτάσεων αυτών.
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες
απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.∆. 118/2007).
Υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά δίνεται στο Μέρος Β’ – Παράρτημα Β’ της
παρούσης.

Α.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
προσµετρώµενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Α.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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2. Ο Φ.Π.Α. θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται
στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές
τιμές μετά την έκπτωση.
5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι
διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους να
υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
8. Προσφορές που
απορρίπτονται.

οι

τιμές

τους

υπερβαίνουν

την

προϋπολογισθείσα

δαπάνη

Α.6 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του
∆ιαγωνισμού, ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού που έχει καθοριστεί από το ∆.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία αυτής, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κουτάβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την
Επιτροπή Ανάθεσης μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων
εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή
που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 118/07. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών
η Επιτροπή Ανάθεσης προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον
έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς
λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα ξεκινήσει στις 03.04.2012, ημέρα
Τρίτη
και
ώρα
11:00. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
1. Αποσφραγίζονται για κάθε διαγωνιζόμενο ο «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ», καθώς και ο
Υποφάκελος: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με τη σειρά που αυτοί έχουν
καταχωρηθεί στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, ενώπιον της Επιτροπής του
∆ιαγωνισμού. Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, κατά φύλλο, όλα τα
πρωτότυπα φύλλα. Ο Υποφάκελος: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται,
αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται κλειστός από την Επιτροπή Ανάθεσης. Η Επιτροπή
προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου καταχωρούνται οι Προσφορές που υπεβλήθηκαν.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο των ∆ικαιολογητικών
Συμμετοχής. Προσφορές μπορεί να καταστούν απαράδεκτες αν δεν τηρούν τους όρους
της Προκήρυξης (ελλιπείς, ασαφείς κ.λπ.). Με το πέρας και αυτού του ελέγχου, η
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό έλεγχου των ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής και
ενημερώνονται εγγράφως οι αποκλεισθέντες, στους οποίους επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν οι Οικονομικές τους Προσφορές.
3. Μετά την παραπάνω διαδικασία, επαναφέρονται στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού την ίδια
ημέρα για την αποσφράγισή τους οι σφραγισμένοι Υποφάκελοι: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τα παραπάνω στάδια). Κατά
την αποσφράγιση των Υποφακέλων: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφονται από
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την Επιτροπή κατά φύλλο όλα τα πρωτότυπα φύλλα της Οικονομικής Προσφοράς. Η
Επιτροπή προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου αναφέρονται οι οικονομικές Προσφορές
που αποσφραγίστηκαν.
4. Οι Προσφορές που κρίθηκαν ως «τυπικά αποδεκτές οικονομικές προσφορές»
κατατάσσονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού βάσει της προσφερόμενης τιμής σε
πίνακα κατάταξης, με τον οποίο οι διαγωνιζόμενοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα
του ∆ιαγωνισμού. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο εισηγείται προς το
∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την επιλογή του Αναδόχου με τη χαμηλότερη
τιμή, εκ των Υποψηφίων Αναδόχων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως
αποδεκτές βάσει των όρων της Προκήρυξης και την κατακύρωση του Έργου σε αυτόν και
το γνωστοποιεί στους Υποψηφίους Αναδόχους. Προσφορές που κρίνονται από την
Επιτροπή ως ασυνήθιστα χαμηλές δεν απορρίπτονται. Στην περίπτωση αυτή ζητείται από
τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη παροχή διευκρινήσεων για την αιτιολόγηση και ανάλυση
της Οικονομικής του Προσφοράς. Εάν η Επιτροπή κρίνει πώς οι παρασχεθείσες
διευκρινήσεις δεν είναι επαρκείς και δεν διασφαλίζουν την ομαλή, ποιοτική και έγκαιρη
υλοποίηση του έργου τότε μπορεί να τις απορρίψει και η συνολική Προσφορά θα
απορρίπτεται.
5. Επισημαίνεται ότι ο προσφέρων θα δηλώνει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς
αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών σχέση με τους
όρους και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

Α.7

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι
περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε αιτούμενου δικαιολογητικού.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συμμετοχής στο ∆ιαγωνισμό.
3. Ορισμός χρόνου υλοποίησης μεγαλύτερου από τον προβλεπόμενο.
4. Ορισμός χρόνου ισχύος μικρότερου από το ζητούμενο.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.
7. Προσφορά, στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
8. Προσφορά, της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά, όπως αυτή κριθεί από την Επιτροπή του
∆ιαγωνισμού.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα ∆ιακήρυξη.

Α.8 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση επιτρέπεται κατά της ∆ιακήρυξης, κατά της συμμετοχής υποψηφίου στον
∆ιαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του ∆ιαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση.
Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των
δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.∆. 118/2007, που υποβάλλονται από τον
μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και
τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15
του Π.∆. 118/2007.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του ∆ημοσίου,
ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της Παροχής
Υπηρεσιών το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και
μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των
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ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/2005).
Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά
των πράξεων της ∆ιοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του ∆ιαγωνισμού έως την έκδοση
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο
8 Ν. 2955/2001).

Α.9 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή και την κατακύρωση
του πρακτικού από το ∆Σ της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.∆.
118/2007 ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με
βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α' 290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν στην σχετική
Υπεύθυνη ∆ήλωση που κατατέθηκε με τα ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής, στο πλαίσιο της
παρούσης προκήρυξης και τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007 προκειμένου να καταστεί δυνατή η
κατακύρωση:
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
ή άλλου Ερευνητικού Κέντρου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
Β. Οι Αλλοδαποί πολίτες:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της
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περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα, κατά
την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι
μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007, αντίστοιχα.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.∆. 118/2007.
4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της οποίας είναι
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο ∆ιαγωνισμό, A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον ∆ιαγωνισμό επιχείρησης. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από
οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου δύναται
να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή
να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. Στην κατά τα
άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
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∆. Οι Συνεταιρισμοί:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.∆. 118/2007.
2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του
εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.∆. 118/2007.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, του οποίου η προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 20 του Π.∆.
118/07 η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη
προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους ενδιαφερόμενους
δεν προσκομίσει, σύμφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
∆ιαγωνισμός ματαιώνεται.
Η αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού, µε
αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Π∆
118/07:
1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού και επανάληψή του µε τροποποίηση
ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού σύμφωνα µε τις διατάξεις του υπό
στοιχείου II της περ. α της παρ.2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/07.
4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του ∆ιαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
- Όταν ο Φορέας δε χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες, είτε λόγω αλλαγών είτε λόγω
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να
χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες.
- Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Α.10 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον
επιλεγέντα από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Π.∆.
118/2007.
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του μειοδότη που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί
Σύμβαση. Επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο
των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κ.λπ.) θα
συντάσσονται επίσης στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων
του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για
την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.
Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται σύμφωνα με την κατακύρωση, τη ∆ιακήρυξη και την
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προσφορά, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων
ή παραδρομών. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση
του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας της Παροχής Υπηρεσιών που κατακυρώθηκε σε αυτόν με Φ.Π.Α. Το ποσό
της εγγύησης θα δίνεται σε Ευρώ. Η Εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση
κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω
επιβολής προστίμου. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν
είναι διατυπωμένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25
του Π.∆. 118/2007. Επισημαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα
στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007, διότι διαφορετικά δεν θα
γίνονται δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς.
Αν περάσει η προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται ανωτέρω,
χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω
χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την
περίπτωση, ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου αποφασίζει την ανάθεση της
σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.

Α.11 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μεταξύ του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου και του Αναδόχου που θα
επιλεγεί, θα υπογραφεί Σύμβαση όπου ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών θα έχει διάρκεια
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.12.2015.

Α.12 ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηματικό ένταλμα ή επιταγή σε ευρώ, το οποίο
θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική
ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη
εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.).
Η πληρωμή του αναδόχου θα συνδέεται με την παραλαβή των παραδοτέων της κάθε
Φάσης από την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και έγκρισής τους από
την Αναθέτουσα Αρχή.
Η εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, όπως ορίζεται με απόφαση από
το ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου θα πιστοποιεί την ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του έργου και θα κάνει την τελική παραλαβή.
Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, ανά έτος ή εξάμηνο, σύμφωνα µε την πρόοδο
υλοποίησης του έργου και τις σχετικές ρυθμίσεις που θα περιληφθούν στη Σύμβαση.
Ο προϋπολογισμός της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση
της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» του
Υποέργου 1 ανέρχεται μέχρι το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €),
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αφορά στα έτη 2012-2015.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.∆., τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να
προσκομίσει για την πληρωμή είναι τα εξής:
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Α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε. Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα πρόσωπα που
εκπροσωπούν την Εταιρεία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους.
Β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες,
Ετερόρρυθμες και Ε.Π.Ε.).
1. Το τελευταίο καταστατικό τους.
2. Βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή
στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρεία. Γενικά η πληρωμή θα γίνεται
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κανονισμού Προμηθειών ∆ημοσίου
(Π.∆. 118/07).
Κατά την παραλαβή των υπηρεσιών θα συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Α.13 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Από τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού τεκμαίρεται
αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του
∆ιαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στο σύνολό τους στην παρούσα. Προσφορές γίνονται
δεκτές µόνο για το σύνολο των προκηρυχθεισών υπηρεσιών. Όλα τα στοιχεία, που
υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος ∆ιαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους
υποψηφίους. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της
προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή
αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το
∆ιαγωνισμό.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών,
που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και
µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό και σε
κάθε φάση της διαδικασίας αυτού τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του
υποψηφίου των όρων διενέργειας του ∆ιαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στο σύνολό τους
στην παρούσα.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται
να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία,
χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους
υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη
σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς
κ.λπ.
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, από
τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στο Αργοστόλι αρμόδια
δικαστήρια.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.) και με την
απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο
Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της η Αναθέτουσα
Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα
με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Κάθε διαφορά που
θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, από τη Σύμβαση που θα
υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στο Αργοστόλι αρμόδια δικαστήρια.
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Η περίληψη της Προκήρυξης καθώς και οι αναλυτικοί όροι αυτής θα βρίσκονται από
σήμερα αναρτημένα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο
εφαρμογής της “∆Ι@ΥΓΕΙΑΣ” (http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou) και στην προσωρινή
ιστοσελίδα (ιστολόγιο) του Φορέα (http://foreasainou.blogspot.com). Επιπροσθέτως, θα
δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ηλεκτρονικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.
Επιπλέον, η περίληψη της Προκήρυξης θα βρίσκεται από σήμερα και για 15 ημέρες
αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς και θα
δημοσιευτεί και σε μία εφημερίδα του τοπικού τύπου της Περιφερειακής Ενότητας
Κεφαλληνίας.
Τα Παραρτήματα Α' (Τεχνική Περιγραφή Υπηρεσιών) και Β' (Οικονομική Προσφορά)
που επισυνάπτονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα
αυτής.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην Αξιολόγηση της
Κατάστασης ∆ιατήρησης των Τύπων Οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου» χωρίζεται
σε δύο βασικά Έργα:
Έργο 1: Αναγνώριση και καταγραφή του συνόλου των τύπων οικοτόπων που
περιλαμβάνονται στην περιφερειακή ζώνη της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού
∆ρυμού Αίνου (η οποία έως σήμερα δεν έχει μελετηθεί) και η συσχέτισή τους με τις
ασκούμενες ανθρώπινες δραστηριότητες. Επιμέρους αντικείμενα αποτελούν:
•

Η χαρτογραφική αποτύπωσή των αναγνωρισθέντων τύπων οικοτόπων σε βάση
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.).

•

Η διενέργεια δειγματοληψιών με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης των επιμέρους
τύπων οικοτόπων.

•

Η αποθήκευση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων.

•

Η φωτογραφική τεκμηρίωση κάθε μόνιμης δειγματοληπτικής επιφάνειας τόσο στην πρώτη
εκτίμηση, όσο και στις μεταγενέστερες. Ως αποτέλεσμα θα δημιουργηθεί φωτογραφικό
αρχείο.

Έργο 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ακόλουθων τύπων
οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου (πυρήνας και
περιφερειακή ζώνη) μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος
παρακολούθησης (monitoring) με εργασία πεδίου. Στόχος της παρούσας αποτελεί η
αξιολόγηση και επαναξιολόγηση των κατωτέρω τύπων οικοτόπων για την περίοδο 2012-2015
σύμφωνα με το άρθρο 11 της Οδηγίας 92/43/ΕΕ, με τρόπο ώστε τα αποτελέσματα του Έργου
να τροφοδοτήσουν την 3η Εθνική Αναφορά - Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο
Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει για την περιοχή του πυρήνα του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου τα
αποτελέσματα των έργων «Εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Οικολογικής Κατάστασης Τύπων Οικοτόπων (2009)», «Παρακολούθηση και διαχείριση της
ζωτικότητας της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)», «Αναγνώριση και περιγραφή
των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρησης της φύσης» του τ.
Υ.Π.Ε.Χ.Ω.∆.Ε. και τη βάση δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000. Για την περιοχή της
περιφερειακής ζώνης ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα που θα προκύψουν
από την υλοποίηση της παρούσας (Έργο 1).
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται για την παροχή στον Ανάδοχο αντιγράφων σε CD των
έργων «Εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Οικολογικής Κατάστασης
Τύπων Οικοτόπων (2009)» και «Παρακολούθηση και διαχείριση της ζωτικότητας της
Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)».
Εποπτευόμενοι και υπό Αξιολόγηση Τύποι Οικοτόπων:
Α. Οι τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:
•

Λιθώνες Βαλκανικής Χερσονήσου (Κωδ. τύπου οικοτόπου: 8140)

•

Χασμοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών/Ασβεστόφιλες υποδιαιρέσεις (Κωδ.
τύπου οικοτόπου: 8210).
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•

Σχηματισμοί με αρκεύθους (Κωδ. τύπου οικοτόπου: 5210)

•

∆άση αριάς με Quercus ilex (Κωδ. τύπου οικοτόπου: 9340)

Β. Οι τύποι οικοτόπων που αναφέρονται στα εγχειρίδια Corine Biotope & Paleoartic Habitat
Classification, ήτοι:
•

Ελληνικά δάση Πρίνου (Κωδ. τύπου οικοτόπου: 934Α)

•

∆άση ελληνικής ελάτης με Abies cephalonica (Κωδ. τύπου οικοτόπου: 951Β)

•

Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου (Κωδ. τύπου οικοτόπου: 5340)

Ως ελάχιστα για την εποπτεία και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των
τύπων οικοτόπων (έντυπο αναφοράς εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 11, για τους τύπους
οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες
παράμετροι:


Έκταση (area) και εύρος εξάπλωσης (range).



∆ομές και λειτουργίες του τύπου οικοτόπου (πληρότητα ειδικών δομικών και
λειτουργικών στοιχείων του τύπου οικοτόπου).



Τυπικά είδη (πληρότητα παρουσίας τυπικών ειδών οικοτόπου).



Επιδράσεις - πιέσεις - απειλές (προοπτικές διατήρησης).

Ο Ανάδοχος θα συμπληρώσει μια βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει τα
αποτελέσματα της έρευνάς του σε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου της μελέτης
(περιγραφές, αξιολογήσεις, πίνακας other species, απειλές κ.λπ.) και για το σύνολο των υπό
μελέτη τύπων οικοτόπων, καθώς και προτάσεις για επέκταση του ∆ικτύου, εφόσον αυτό
κριθεί απαραίτητο με βάση τα κριτήρια της ΕΕ. Στόχος είναι και η επικαιροποίηση των πεδίων
της περιγραφικής βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000.
Επίσης, θα προτείνει Iκανοποιητικές Tιμές Aναφοράς (Favorable Reference Values)
τύπων οικοτόπων, καθώς και Στόχους ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) του Τ.Κ.Σ. με
στόχο την επίτευξη της ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής των τύπων οικοτόπων.
Ειδικότερα για τον τύπο οικοτόπου ∆άση ελληνικής ελάτης θα πρέπει να γίνει διεξοδική
έρευνα για τη διερεύνηση της συνταξινόμησης του, διερεύνηση της αναγέννησης της
Κεφαλληνιακής Ελάτης, καθώς και της έντασης της παράνομης βόσκησης που υφίσταται. Για
την περίπτωση αυτού του τύπου οικοτόπου και για τη δημιουργία συγκρίσιμων
αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν οι μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες του Έργου
«Παρακολούθηση και διαχείριση της ζωτικότητας της Κεφαλληνιακής Ελάτης (Abies
cephalonica)». Εντός των τύπων οικοτόπων που εξαπλώνεται η Κεφαλληνιακή Ελάτη θα
πρέπει να γίνει καταμέτρηση των ξηραμένων ατόμων της Κεφαλληνιακής Ελάτης, όχι μόνο
εντός των επιφανειών παρακολούθησης, αλλά και σε ολόκληρη την έκταση των οικοτόπων.
Θα αναληφθεί η βιοπαρακολούθηση του οικοτόπου «Σχηματισμοί με αρκεύθους (Κωδ.
τύπου οικοτόπου: 5210)», όπως αυτός αναγνωρίστηκε από τη μελέτη «Γεωργιάδης, Θ. 2009.
Εφαρμογή Συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης οικολογικής κατάστασης τύπων
οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΕ)».
Ο Ανάδοχος θα αποσαφηνίσει τις αποκλίσεις μεταξύ της περιγραφής των τύπων
οικοτόπων των έργων: 1η) Γεωργιάδης, Θ. 2009. Εφαρμογή Συστήματος παρακολούθησης
και αξιολόγησης οικολογικής κατάστασης τύπων οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΕ) και 2η)
Αριανούτσου – Φαραγγιτάκη, Μ. 2009. Παρακολούθηση και διαχείριση της ζωτικότητας της
Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica).
Για την ανίχνευση τυχόν χωρικών αλλαγών στους τύπους οικοτόπων ο Ανάδοχος
μπορεί να κάνει χρήση μεθόδων τηλεπισκόπησης.
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Για την υλοποίηση του προγράμματος, ο Ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία με το προσωπικό του Φ.∆., καθώς και με τον Ανάδοχο της μελέτης με τίτλο:
«Οριζόντιος Τεχνικός και Επιστημονικός Συντονισμός των Μελετών Εποπτείας και
Αξιολόγησης της Κατάστασης ∆ιατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και
συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων». Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
συνεργάζεται στενά με το προσωπικό του Φ.∆. κατά την υλοποίηση της εργασίας πεδίου, με
στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ως περιοχή μελέτης ορίζεται η προστατευόμενη περιοχή του «Εθνικού ∆ρυμού Αίνου», η
οποία περιλαμβάνει τον πυρήνα και την περιφερειακή του ζώνη.

3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1
Ως παραδοτέα του Έργου 1 ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σε ηλεκτρονική
ή/και έντυπη μορφή σύμφωνα με τα ακόλουθα:
•

Έκθεση με την αναγνώριση και την καταγραφή του συνόλου των τύπων οικοτόπων που
περιλαμβάνονται στην περιφερειακή ζώνη της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού
∆ρυμού Αίνου (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

•

Χαρτογραφική αποτύπωσή των αναγνωρισθέντων τύπων οικοτόπων σε
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).

•

Βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται
και τα πρωτόκολλα της διενέργειας δειγματοληψιών για την αξιολόγηση της κατάστασης
των επιμέρους τύπων οικοτόπων (ηλεκτρονική μορφή).

•

Φωτογραφικό αρχείο της κάθε μόνιμης δειγματοληπτικής επιφάνειας (ηλεκτρονική
μορφή).

βάση

Τα παραδοτέα του Έργου θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό (ημερίδες/σεμινάρια).

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1
Η μελέτη θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2013.

6. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν και αφορούν το Έργο 2 περιγράφονται σε τέσσερις (4)
διακριτές Φάσεις, ως ακολούθως και αφορούν τους τύπους οικοτόπων που αναφέρονται στο
Α.1.
Τα παραδοτέα όλων των Φάσεων θα υποβάλλονται προς έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή
του Έργου σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την έγκρισή τους θα υποβάλλονται εκ
νέου σε 10 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή και σε 3 αντίτυπα σε έντυπη μορφή.
Τα παραδοτέα όλων των Φάσεων του Έργου θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό
(ημερίδες/σεμινάρια).

ΦΑΣΗ Α’: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Βιβλιογραφική συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση κάθε τύπου οικοτόπου.
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Ο Ανάδοχος θα συλλέξει, θα καταγράψει και θα αποτυπώσει χωρικά σε αρχεία G.I.S. για
κάθε υπό μελέτη τύπο οικοτόπου ή μονάδα βλάστησης (φυτοκοινωνία ή φυτοκοινότητα) που
αντιστοιχεί σε τύπο οικοτόπου (site-based distribution information) τις υπάρχουσες αναφορές
εξάπλωσής του - τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών - ανάλογα πάντα με τη διαθεσιμότητα
και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδομένων (σημειακά, γραμμικά ή επιφανειακά
δεδομένα κατανομής) για όλη την περιοχή μελέτης.
Οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι:
α) τεκμηριωμένης αξιοπιστίας, δηλ. πηγές, οι οποίες είτε δημοσιεύονται μετά από
επιστημονική κρίση, είτε υπόκεινται στην κριτική της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας,
όπως επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή και εθνικά επιστημονικά
περιοδικά, επιστημονικές ανακοινώσεις, οι οποίες έγιναν αποδεκτές κατόπιν αξιολόγησης σε
διεθνή και ελληνικά συνέδρια, επιστημονικά βιβλία ανάλογου περιεχομένου,
β) πηγές οι οποίες δεν έχουν εκτεθεί στην κρίση της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας και
για το λόγο αυτό απαιτείται περαιτέρω έλεγχος της αξιοπιστίας τους, όπως επίσημες εκθέσεις
ερευνητικών ή άλλων έργων, περιβαλλοντικές μελέτες με γενικότερη ή ειδικότερη,
αποκλειστική ή εν μέρει, αναφορά στους τύπους οικοτόπων (π.χ. Ειδικές Περιβαλλοντικές
Μελέτες), επιστημονικώς τεκμηριωμένες εκθέσεις, μελέτες, ή εκδόσεις.
γ) αδημοσίευτα δεδομένα ατόμων ή φορέων τεκμηριωμένης αξιοπιστίας, τα οποία περιέχονται
σε προσωπικά αρχεία ειδικών με αποδεδειγμένη εμπειρία και αρχεία θεσμοθετημένων
φορέων (π.χ. βάσεις δεδομένων ερευνητικών φορέων).
Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν σε βάση δεδομένων, η οποία θα έχει πρόβλεψη για
την αποτύπωση της παρουσίας κάθε τύπου οικοτόπου που έχει τεκμηριωθεί στη
βιβλιογραφική ανασκόπηση (πεδία: έτος και εποχή ή ακριβής ημερομηνία, αριθμός κελιού
πλέγματος ή συντεταγμένες, ονομασία περιοχής, ονοματεπώνυμο ερευνητή, φορέας έρευνας,
αναφορά βιβλιογραφίας, δειγματοληπτικό μέσο, αξιολόγηση της δειγματοληψίας). Η βάση
αυτή θα συνδέεται με γεωγραφική απεικόνιση της πληροφορίας σε G.I.S. Ο Ανάδοχος θα
εντοπίσει τα σημαντικότερα κενά της βιβλιογραφίας.
Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει μια συνοπτική αναφορά για κάθε τύπο οικοτόπου, που
αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησής του στην
παρούσα μελέτη. Αυτή η συνοπτική αναφορά θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνοψίζει
την υπάρχουσα γνώση και ταυτόχρονα να υπηρετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προκύπτουν
από τις υποχρεώσεις και τους σκοπούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Τεκμηρίωση μεθόδου δειγματοληψίας και σχεδίου επιτόπιων επισκέψεων.
Ο Ανάδοχος θα τεκμηριώσει και θα καταρτίσει το σχέδιο επιτόπιων επισκέψεων: θα
αιτιολογήσει την αποτελεσματικότητα του σχήματος εργασίας πεδίου, δηλαδή την οργάνωση
των σταθμών δειγματοληψίας, το πρότυπο κατανομής των δειγματοληψιών εντός της
προστατευόμενης περιοχής, τις συχνότητες των δειγματοληψιών και τους τρόπους
δειγματοληψίας. Κατά την κατάρτιση θα πρέπει οι επιφάνειες που θα επιλεχθούν να είναι
αντιπροσωπευτικές του κάθε οικότοπου, της κατάστασης διατήρησης για τον κάθε οικότοπο,
να περιλαμβάνουν τους υποτύπους και τις παραλλαγές των τύπων οικοτόπων.
Για το σχέδιο των επιτόπιων επισκέψεων ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει χάρτη
εξάπλωσης από τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα έχει συλλέξει και θα τοποθετήσει σε
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών τις θέσεις των επιτόπιων επισκέψεών του και των
σχετικών δειγματοληπτικών επιφανειών συμπλήρωσης των πρωτοκόλλων αξιολόγησης της
κατάστασης διατήρησης.
Για την περιοχή της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου θα καθοριστεί ένας
ελάχιστος αριθμός επιτόπιων επισκέψεων και σχετικών δειγματοληψιών συμπλήρωσης
πρωτοκόλλων αξιολόγησης. Συνιστάται ο αριθμός αυτός να μην ξεπερνά το 25% του συνόλου
των επισκέψεων και των δειγματοληψιών που θα πραγματοποιηθούν και του συνόλου των
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πρωτοκόλλων αξιολόγησης που θα συμπληρωθούν στο εσωτερικό του πυρήνα, εκτός και
τεκμηριωθεί διαφορετικά από τον Ανάδοχο.
Καθορισμός της έντασης και του προτύπου κατανομής των δειγματοληψιών και καθορισμός
του πλέγματος αναφοράς.
Ο Ανάδοχος θα καθορίσει: α) την ένταση της δειγματοληπτικής προσπάθειας, β) το
πρότυπο κατανομής των δειγματοληψιών εντός της περιοχής μελέτης γ) το πλέγμα (grid)
αναφοράς ανά τύπο οικοτόπου, που θα είναι υποχρεωτικά το ευρωπαϊκό πλέγμα 10 x 10 km.
Όπου είναι εφικτό ή αναγκαίο το πλέγμα θα είναι αναλυτικότερο με πιο λεπτομερή χωρική
πληροφορία (5 x 5 km ή 2 x 2 km ή 1 x 1 km). Τα κριτήρια καθορισμού της έντασης
δειγματοληψίας, του τρόπου κατανομής των σημείων δειγματοληψίας και του καθορισμού του
κατάλληλου πλέγματος αναφοράς είναι: α) κριτήρια εξάπλωσης και β) κριτήρια ευθύνης
διατήρησης για κάθε τύπο οικοτόπου.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου θα γίνει: α) στα κελιά του πλέγματος (grid cell) όπου θα
γίνει δειγματοληψία και στα κελιά όπου με βάση βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης και την κρίση
ειδικών είναι δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, β) στις περιοχές Natura 2000
που θα μελετηθούν και γ) συνολικά στην περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού
∆ρυμού Αίνου.
Για τους τύπους οικοτόπων, εντός της περιοχής του ∆ικτύου Natura 2000 οι επιτόπιες
επισκέψεις θα περιλαμβάνουν και τις θέσεις δειγματοληψίας του Έργου «Αναγνώριση και
περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης»
(Υ.Π.Ε.Χ.Ω.∆.Ε., Β΄ Κ.Π.Σ., 1999-2001). Για τους τύπους οικοτόπων της περιοχής του
πυρήνα του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου οι επιτόπιες επισκέψεις θα περιλαμβάνουν και τις θέσεις
δειγματοληψίας των έργων «Εφαρμογή Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης
Οικολογικής Κατάστασης Τύπων Οικοτόπων (2009)» και «Παρακολούθηση και διαχείριση της
ζωτικότητας της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica)». Η επανεξέταση των ανωτέρω
θέσεων δειγματοληψίας θα συντελέσει στην αξιολόγηση των τύπων οικοτόπων σε επίπεδο
φυτογεωγραφικής-χλωριδικής περιοχής και στην αξιολόγηση των τυχόν διαπιστωμένων
αλλαγών με αντιπροσωπευτικό τρόπο.
O Aνάδοχος θα καθορίσει έναν ελάχιστο αριθμό δειγματοληψιών για την αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων του Τ.Κ.Σ., με τρόπο ώστε, αριθμητικά, σε γενικές
γραμμές, να αντιστοιχεί με τον αριθμό των 5 επιφανειών δειγματοληψίας (relevés) ανά τύπο
οικοτόπου. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό θα γίνεται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση
και θα προτείνεται/εφαρμόζεται εναλλακτική λύση. Εκτός του ∆ικτύου Natura 2000 θα
καθοριστεί ένας ελάχιστος αριθμός επιτόπιων επισκέψεων και σχετικών δειγματοληψιών
συμπλήρωσης πρωτοκόλλων αξιολόγησης.
Ο Ανάδοχος θα καθορίσει τα απαιτούμενα επιστημονικά κριτήρια, με σκοπό την
επιστημονικά τεκμηριωμένη και ως εκ τούτου αντικειμενική (ή ημι-αντικειμενική) επιλογή
περιοχών με επιβεβαιωμένη την παρουσία του εξεταζόμενου κάθε φορά τύπου οικοτόπου.
Στη συνέχεια, επί των επιλεγμένων περιοχών θα γίνει η επιλογή των θέσεων δειγματοληψίας
εφαρμόζοντας τη στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία ως πρότυπο χωρικής
διευθέτησης των δειγματοληπτικών επιφανειών. Οι μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες θα
σημανθούν.
Καθορισμός πρωτοκόλλων για την εργασία στο πεδίο
Ο Ανάδοχος θα καθορίσει τα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου για την αξιολόγηση ή την
επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων. Στα πρωτόκολλα
συλλογής δεδομένων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται η καταγραφή των κατάλληλων κατά
περίπτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων και οι ανθρωπογενείς πιέσεις κατά περίπτωση. Οι
παράμετροι που θα ενσωματωθούν στα πρωτόκολλα, θα πρέπει να οδηγούν στη
συμπλήρωση με επάρκεια των παραμέτρων του Εντύπου Αναφοράς εποπτείας και
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αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Προγραμματισμός ετήσιων επισκέψεων.
Ο Ανάδοχος θα προτείνει τεκμηριωμένο πρόγραμμα ετήσιων επισκέψεων για τα τέσσερα
έτη εργασιών πεδίου, έχοντας υπόψη ότι:
o Στη Β’ Φάση της μελέτης (πρώτος κύκλος δειγματοληψιών) θα γίνουν επισκέψεις κατά το
δυνατό σε όλη την περιοχή μελέτης για όλους τους υπό μελέτη τύπους οικοτόπων, με
τρόπο ώστε να συμπληρωθούν οι φόρμες, να εξαχθούν συμπεράσματα για την
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης όλων των τύπων οικοτόπων και να μπορούν να
προταθούν ικανοποιητικές τιμές αναφοράς και στόχοι διατήρησης. Τοποθεσίες
δειγματοληψίας που ορίστηκαν κατά τη Φάση Β’ και αποδειχθούν ακατάλληλες για τους
σκοπούς της παρούσας μπορούν να αλλαχθούν κατά τα επόμενα έτη.
O Ανάδοχος θα βασιστεί για τον καθορισμό των επιτόπιων επισκέψεων των φάσεων Β’
Γ’ και ∆’ της μελέτης και στην αναγκαία συχνότητα επιτόπιων επισκέψεων για κάθε τύπο
οικοτόπου, την οποία και θα τεκμηριώσει (π.χ. δασικοί, χορτολιβαδικοί τύποι οικοτόπων).
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στον τύπο οικοτόπου ∆άση ελληνικής ελάτης.
Κατάρτιση προσχεδίου ανάλυσης των δεδομένων πεδίου, όπως προγραμματίστηκαν να
συλλεχθούν με βάση το σχέδιο δειγματοληψίας.
Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει προσχέδιο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου, όπως
προγραμματίστηκαν να συλλεχθούν με βάση την κατάρτιση του σχεδίου δειγματοληψίας. Ο
Ανάδοχος σε σύντομη αναφορά θα πρέπει να αναφέρει την αναμενόμενη ποιότητα των
δεδομένων και θα παρουσιάσει τον τρόπο που θα εκτιμήσει: (α) το εύρος εξάπλωσης των
τύπων οικοτόπων (range), (β) τις δομές και τις λειτουργίες τους και (γ) τις
επιδράσεις/πιέσεις/απειλές (προοπτικές διατήρησης) που υφίστανται. Τέλος, θα πρέπει να
παρουσιάσει τον τρόπο, με τον οποίο θα είναι σε θέση να εκτιμήσει την τάση των ως άνω, με
βάση δεδομένα παρελθόντων ετών ή/και μελλοντικά δεδομένα που θα προκύψουν από τη
συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης. Ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα
τεκμηριώσει αν μέρος των στοιχείων που θα καταθέσει θα πρέπει πιθανόν να θεωρούνται
απόρρητα και θα προτείνει τρόπους χειρισμού των απόρρητων αυτών δεδομένων.
Κατάρτιση προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού του Φ.∆.
Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού του Φ.∆. στο
πλαίσιο υλοποίησης όλων των φάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα. Το
πρόγραμμα εκπαίδευσης θα δομηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη συνέχιση του
προγράμματος παρακολούθησης από το προσωπικό του Φ.∆. με ιδία μέσα μετά το πέρας
του Έργου.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύμφωνα με το ανωτέρω
αναφερόμενο σκεπτικό και η μορφή τους (ηλεκτρονική ή/και έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1. Έκθεση και βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα συλλεχθούν. Η βάση
δεδομένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρημένες θέσεις εμφάνισης κάθε τύπου
οικοτόπου και θα συνδέεται με γεωγραφική απεικόνιση.
2. Πρόταση καθορισμού πλέγματος (grid) αναφοράς για κάθε τύπο οικοτόπου, βασισμένη σε
σχετική τεκμηριωμένη έκθεση-εισήγηση.

3. Γεωγραφική αποτύπωση της δυνητικής εξάπλωσης κάθε τύπου οικοτόπου σε πολυγωνικό
αρχείο Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας σε χαρτογραφικό υπόβαθρο βασισμένο
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στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς του 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. 87), βασισμένη σε
σχετική τεκμηριωμένη έκθεση-εισήγηση. Η έκθεση αυτή θα αφορά σε κάθε τύπο οικοτόπου
που αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησής
του στην παρούσα μελέτη και θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνοψίζει την
υπάρχουσα γνώση και ταυτόχρονα να υπηρετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προκύπτουν
από τις υποχρεώσεις και τους σκοπούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

4. Τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας, εργασιών πεδίου και αξιολόγησης της κατάστασης
διατήρησης τύπων οικοτόπων που θα εφαρμοστούν κατά τις επισκέψεις στο πεδίο.
5. Τεκμηριωμένη επιστημονικά πρόταση προγραμματισμού εργασιών πεδίου (αριθμού και
θέσεων επισκέψεων πεδίου συνολικά και ανά έτος εργασιών πεδίου). Η πρόταση θα
περιλαμβάνει:
-

Τον τύπο των πρωτογενών δεδομένων που θα συλλεχθούν από τις επιτόπιες
δειγματοληψίες.

- Τον αριθμό και τη χωροθέτηση των θέσεων δειγματοληψίας σε κατάλληλο υπόβαθρο.
-

Τη μεθοδολογία διερεύνησης των μη γνωστών εμφανίσεων τύπων οικοτόπων.

-

Την εποχή και μέθοδο της δειγματοληψίας.

- Την επαναληψιμότητα της δειγματοληψίας.
6. Προσχέδιο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου όπως προγραμματίστηκαν να συλλεχθούν με
βάση το σχέδιο δειγματοληψίας, προκειμένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων.
7. Συμπληρωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών πεδίου της Φάσης Β’.
8. Πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής για τις φάσεις Β’, Γ’
και ∆’.

ΦΑΣΗ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής.
Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των
υπαρχουσών αναφορών εξάπλωσης - τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών - για κάθε τύπο
οικοτόπου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδομένων.
Συλλογή πληροφοριών πεδίου.
Ο Ανάδοχος θα συλλέξει στο πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με
τον προγραμματισμό της Φάσης Α’. Επιπλέον απαιτείται η φωτογραφική τεκμηρίωση κάθε
μόνιμης δειγματοληπτικής επιφάνειας σε κάθε εκτίμηση.
Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων.
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία με μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Αναθέτουσας
Αρχής, θα παραδώσει και θα καταχωρήσει στη βάση δεδομένων που διαθέτει ο Φορέας όλες
τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου
οικοτόπου. Η βάση δεδομένων θα συνδέεται με τα κελιά αναφοράς του πλέγματος (χωρική
αποτύπωση), όπου θα σημειώνονται και οι θέσεις δειγματοληψίας, στις οποίες έγινε
συμπλήρωση των πρωτοκόλλων αξιολόγησης.
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Αξιολόγηση δεδομένων και εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου.
Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την κατάσταση διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου με βάση
τις παραμέτρους (α) το εύρος εξάπλωσής του (range), (β) την έκταση, (γ) τις δομές και
λειτουργίες, (δ) τις επιδράσεις/πιέσεις/απειλές (προοπτικές διατήρησης). Η αξιολόγηση θα
γίνει α) στα κελιά του πλέγματος (grid cell) όπου θα γίνει δειγματοληψία και στα κελιά όπου με
βάση βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κρίση ειδικών είναι δυνατή η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης, β) στην περιοχή Natura 2000, γ) συνολικά στην περιοχή ευθύνης
του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου. Η αναγωγή της αξιολόγησης από το επίπεδο
του κελιού του πλέγματος αναφοράς (grid) στο επίπεδο του Τ.Κ.Σ. (εφόσον ο Τ.Κ.Σ. καλύπτει
κελιά περισσότερα του ενός), θα γίνει με μαθηματική προσέγγιση που θα δοθεί από την
Επιτροπή παρακολούθησης του Έργου (σε συνεργασία με το Τμήμα ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και τον Ανάδοχο της μελέτης «Οριζόντιος τεχνικός και
επιστημονικός συντονισμός των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης
∆ιατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων», η οποία θα βασίζεται στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη σύνθεση
της Ευρωπαϊκής έκθεσης αναφοράς της περιόδου 2000-2006.
Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης κάθε τύπου οικοτόπου.
Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει χωρικά την εξάπλωση κάθε τύπου οικοτόπου στο Ελληνικό
προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.87. Η αποτύπωση θα γίνει αρχικά με πολύγωνα στο πεδίο με τη
χρήση συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS). Στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία των
δεδομένων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, ώστε να παραχθούν πολυγωνικά αρχεία
για την εξάπλωση κάθε τύπου οικοτόπου της περιοχής μελέτης.
Τα περιγραφικά δεδομένα κάθε τύπου οικοτόπου θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε:
• την έκταση,
• την περίμετρο,
• τον κωδικό του οικοτόπου,
• την ποσοτική αξιολόγηση της κάλυψης του οικοτόπου με βάση διαβάθμιση τεσσάρων
επιπέδων κάλυψης (0-25%, 26-50%, 51-75%, >75%), ανάλογα με την έκταση (area)
του τύπου οικοτόπου στο εσωτερικό του κελιού του ορισμένου πλέγματος αναφοράς,
• την ποιοτική αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης του τύπου οικοτόπου με βάση τις 4
κλάσεις που περιλαμβάνονται στη φόρμα της έκθεσης εφαρμογής της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ (A = ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, B = ανεπαρκής κατάσταση
διατήρησης, Γ = κακή κατάσταση διατήρησης, ∆ = άγνωστη κατάσταση διατήρησης),
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία κρίνει ο ανάδοχος απαραίτητη για την καλύτερη περιγραφή
του τύπου οικοτόπου.
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση και πληροφορία
στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης που θα αναλάβει την δημιουργία του
χαρτογραφικού υλικού που αφορά τους τύπους οικοτόπων.
Αποτύπωση και αξιολόγηση διαφορών.
Ο Ανάδοχος θα περιγράψει και θα αξιολογήσει τις διαφορές σε σχέση με το Έργο της
αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων της προηγούμενης έκθεσης εφαρμογής
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (την περίοδο 2000 – 2006) και σε σχέση με τις προηγούμενες
μελέτες που υλοποιήθηκαν στον Τ.Κ.Σ. του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου σε ότι αφορά στην ύπαρξη
ή απουσία τύπων οικοτόπων στον Τ.Κ.Σ. και στην κατάσταση διατήρησής τους.
Καθορισμός Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς (Favourable Reference Values).
Ο Ανάδοχος θα προτείνει Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς (εύρους εξάπλωσης - range
και έκτασης - area) για κάθε τύπο οικοτόπου. Οι τιμές θα αναφέρονται στον Τ.Κ.Σ.
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Καθορισμός Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation objectives).
Ο Ανάδοχος θα προτείνει Στόχους ∆ιατήρησης για κάθε τύπο οικοτόπου του Τ.Κ.Σ.
Για την κατάρτιση της πρότασης Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς και Στόχων
∆ιατήρησης, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Φορέα ∆ιαχείρισης
Εθνικού ∆ρυμού Αίνου, τον Ανάδοχο της μελέτης «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός
συντονισμός των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης ∆ιατήρησης Ειδών και
Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» και το
Τμήμα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Β’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύμφωνα με το ανωτέρω
αναφερόμενο σκεπτικό και η μορφή τους (ηλεκτρονική ή/και έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1. Συμπληρωμένη έκθεση και συμπληρωμένη βάση δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής με
τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα δεδομένα πεδίου που θα συλλεχθούν. Η βάση
δεδομένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρημένες θέσεις εμφάνισης των υπό μελέτη
τύπων οικοτόπων και θα συνδέεται με γεωγραφική απεικόνιση σε G.I.S.
2. Τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου και παρακολούθησης για κάθε τύπο
οικοτόπου και για κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου σε ηλεκτρονική μορφή αποτυπωμένα στη
βάση δεδομένων και σε αρχεία γεωγραφικής πληροφορίας (shapefiles).
3. Τα συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για κάθε τύπο
οικοτόπου, του Τ.Κ.Σ. και για κάθε κελί αναφοράς που θα γίνουν δειγματοληψίες ή που
είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές.
4. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου: α) στα κελιά του
πλέγματος (grid cell) όπου θα γίνει δειγματοληψία και στα κελιά όπου με βάση τη
βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κρίση ειδικών είναι δυνατή η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης και β) στην περιοχή Natura 2000 γ) στην περιοχή ευθύνης του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου.
5. Πολυγωνικά αρχεία γεωγραφικής πληροφορίας της υφιστάμενης κατανομής και εύρους
εξάπλωσης για κάθε τύπο οικοτόπου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περιγραφή της
Φάσης Β’.
6. Έκθεση αποτύπωσης και αξιολόγησης των διαφορών σε σχέση με την προηγούμενη
έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, το Έργο της χαρτογράφησης των τύπων
οικοτόπων και τα σχετικά έργα που έχουν προηγηθεί και έχουν αναφερθεί ανωτέρω.
7. Πρόταση Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς (Favorable Reference Values) για κάθε τύπο
οικοτόπου, του Τ.Κ.Σ.
8. Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για κάθε υπό μελέτη τύπο
οικοτόπου του Τ.Κ.Σ.
9. Συμπληρωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών πεδίου της Φάσης Γ’ με βάση τα
προς επίλυση προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά το πρώτο έτος συλλογής δεδομένων
πεδίου.
10.Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Β’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν.
11.Υλοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού για τη Φάση Β’.
12.Φωτογραφικό αρχείο όλων των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών.
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ΦΑΣΗ Γ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής.
Για κάθε τύπο οικοτόπου ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική
αποτύπωση των υπαρχουσών αναφορών εξάπλωσής του - τουλάχιστον των τελευταίων 40
ετών - ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδομένων
(επιφανειακά δεδομένα κατανομής).
Συλλογή πληροφοριών πεδίου.
Ο Ανάδοχος θα συλλέξει στο πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί στον
προγραμματισμό της Φάσης Α’ και την επικαιροποιημένη του μορφή, όπως εγκρίθηκε στη
Φάση Β’. Από κάθε μόνιμη δειγματοληπτική επιφάνεια απαιτείται η φωτογραφική τεκμηρίωση
της κάθε εκτίμησης.
Συνέχιση καταχώρησης στοιχείων σε βάση δεδομένων.
Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει την καταχώρηση στη βάση δεδομένων όλων των
πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου
οικοτόπου.
Πρόταση τροποποίησης της βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000.
Ο Ανάδοχος, με βάση τα δεδομένα των δύο ετών δειγματοληψιών θα συντάξει πρόταση
τροποποίησης της βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000 (Τυποποιημένο ∆ελτίο
∆εδομένων - Standard Data Form) για κάθε πεδίο που άπτεται του αντικειμένου της μελέτης.
Η επικαιροποίηση της βάσης του Natura 2000 θα γίνει στην επικαιροποιημένη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μορφή των εντύπων. Κατά την τροποποίηση της βάσης δεδομένων του
Natura 2000 θα ληφθούν υπόψη οι εργασίες πεδίου του Αναδόχου αλλά και οι βιβλιογραφικές
αναφορές κατόπιν τεκμηρίωσης και αξιολόγησης της σημασίας τους. Ο Ανάδοχος θα λάβει
υπόψη για την επικαιροποίηση τυχόν στοιχεία που θα του παραχωρήσει το Τμήμα
∆ιαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την έκταση των τύπων οικοτόπων.
Στην περίπτωση που το ανωτέρω Τμήμα δεν θα μπορέσει να του παράσχει πληροφορίες για
την ακριβή έκταση των τύπων οικοτόπων, ο σχετικός υπολογισμός θα συμπληρωθεί κατά τη
Φάση ∆’, ενώ κατά τη Φάση Γ’ θα δοθούν αδρές εκτιμήσεις έκτασης. Οι προτεινόμενες
αλλαγές θα συνοδεύονται από τεκμηρίωση.
Αξιολόγηση δεδομένων – Πρόταση ένταξης νέων περιοχών στο ∆ίκτυο Νatura 2000.
Ο Ανάδοχος θα συντάξει, όπου και εάν απαιτείται, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα
Αρχή και την Επιτροπή παρακολούθησης του Έργου, πρόταση ένταξης νέων περιοχών στο
∆ίκτυο Νatura 2000 σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια και τις υφιστάμενες αξιολογήσεις της
Ε.Ε. Η πρόταση θα συνοδεύεται από συμπληρωμένα Τυποποιημένα ∆ελτία και χάρτες. Η
χαρτογραφική αποτύπωση των προτάσεων θα γίνει σε κλίμακα τουλάχιστον 1:50.000.
Σημειώνεται ότι οι προτάσεις για ένταξη νέων περιοχών πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία που
έχουν χαρακτηριστεί ως «τεκμηριωμένης αξιοπιστίας».

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Γ’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύμφωνα με το ανωτέρω
αναφερόμενο σκεπτικό και η μορφή τους (ηλεκτρονική ή έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1. Συμπληρωμένη έκθεση και συμπληρωμένη βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές
αναφορές που θα συλλεχθούν και τα δεδομένα πεδίου που θα συγκεντρωθούν. Η βάση
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δεδομένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρημένες θέσεις εμφάνισης κάθε τύπου
οικοτόπου και θα συνδέεται με γεωγραφική απεικόνιση.
2. Τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου και παρακολούθησης για κάθε τύπο
οικοτόπου και για κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου σε ηλεκτρονική μορφή αποτυπωμένα στη
βάση δεδομένων και σε αρχεία G.I.S.
3. Τα συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για κάθε τύπο
οικοτόπου, του Τ.Κ.Σ. και, για κάθε κελί αναφοράς που θα γίνουν δειγματοληψίες ή που
είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές.
4. Επικαιροποιημένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000
σε Access 2007 και αναλυτική έκθεση καταγραφής των αλλαγών για κάθε πεδίο της βάσης
δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000.
5. Έκθεση με ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αξιολόγηση της
πληρότητας-επάρκειας του ∆ικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση των εξεταζόμενων
τύπων οικοτόπων και πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000
συνοδευόμενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συμπληρωμένα Τυποποιημένα
∆ελτία ∆εδομένων και νέα έκδοση της επικαιροποιημένης περιγραφικής (Access 2007) και
χωρικής βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των νέων προτεινόμενων περιοχών. Η χωρική
βάση δεδομένων θα είναι σε G.I.S. (γεωβάση) και η ανάλυσή της σε κλίμακα 1:50.000 ή
καλύτερη.
6. Συμπληρωμένο – επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών πεδίου της Φάσης ∆’, με βάση
την εμπειρία και τα προς επίλυση προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά προηγούμενα
έτη συλλογής δεδομένων πεδίου.
7. Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν.
8. Υλοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού για τη Φάση Γ’.
9. Φωτογραφικό αρχείο όλων των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών.

ΦΑΣΗ ∆: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Συνέχιση και ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής συλλογής.
Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των
υπαρχουσών αναφορών εξάπλωσης - τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών - για κάθε τύπο
οικοτόπου, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδομένων
(σημειακά, γραμμικά ή επιφανειακά δεδομένα κατανομής).
Συλλογή δεδομένων πεδίου.
Ο Ανάδοχος θα συλλέξει στο πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί στον
προγραμματισμό της Φάσης Α’, και την επικαιροποιημένη του μορφή, όπως εγκρίθηκε στη
Φάση Γ’. Επιπλέον απαιτείται η φωτογραφική τεκμηρίωση κάθε μόνιμης δειγματοληπτικής
επιφάνειας σε κάθε εκτίμηση.
Συνέχιση καταχώρησης στοιχείων σε βάση δεδομένων.
Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει την καταχώρηση στη βάση δεδομένων όλων των
πληροφοριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου
οικοτόπου.
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Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης κάθε τύπου οικοτόπου.
Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει χωρικά την εξάπλωση κάθε τύπου οικοτόπου στο Ελληνικό
προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α.87. Η αποτύπωση θα γίνει αρχικά με πολύγωνα στο πεδίο με τη
χρήση συσκευών εντοπισμού θέσης (GPS). Στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία των
δεδομένων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, ώστε να παραχθούν πολυγωνικά αρχεία
για την εξάπλωση κάθε τύπου οικοτόπου της περιοχής μελέτης.
Τα περιγραφικά δεδομένα κάθε τύπου οικοτόπου θα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε:
• την έκταση,
• την περίμετρο,
• τον κωδικό του οικοτόπου,
• την ποσοτική αξιολόγηση της κάλυψης του οικοτόπου με βάση διαβάθμιση τεσσάρων
επιπέδων κάλυψης (0-25%, 26-50%, 51-75%, >75%), ανάλογα με την έκταση (area)
του τύπου οικοτόπου στο εσωτερικό του κελιού του ορισμένου πλέγματος αναφοράς,
• την ποιοτική αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης του τύπου οικοτόπου με βάση τις 4
κλάσεις που περιλαμβάνονται στη φόρμα της έκθεσης εφαρμογής της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ (A = ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, B = ανεπαρκής κατάσταση
διατήρησης, Γ = κακή κατάσταση διατήρησης, ∆ = άγνωστη κατάσταση διατήρησης),
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία κρίνει ο ανάδοχος απαραίτητη για την καλύτερη περιγραφή
του τύπου οικοτόπου.
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση και πληροφορία
στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης που θα αναλάβει την δημιουργία του
χαρτογραφικού υλικού που αφορά τους τύπους οικοτόπων.
Αξιολόγηση δεδομένων και εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου.
Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την κατάσταση διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου: α) στα
κελιά του πλέγματος (grid cell) όπου θα γίνει δειγματοληψία και στα κελιά όπου με βάση τη
βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κρίση ειδικών είναι δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης, β) στην περιοχή Natura 2000 που θα μελετηθεί και γ) στην περιοχή ευθύνης του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου. Η αναγωγή από το επίπεδο του κελιού grid) στο
επίπεδο του Τ.Κ.Σ. (εφόσον ο Τ.Κ.Σ. καλύπτει κελιά περισσότερα του ενός) θα γίνει με
μαθηματική προσέγγιση που θα δοθεί από το Τμήμα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του
Υ.Π.Ε.Κ.Α. και τον Ανάδοχο της μελέτης «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός
των μελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης ∆ιατήρησης Ειδών και Τύπων
Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», η οποία θα
βασίζεται στην προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την σύνθεση της Ευρωπαϊκής έκθεσης
αναφοράς της περιόδου 2000-2006.
Αποτύπωση και αξιολόγηση διαφορών.
Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει και θα αξιολογήσει τις διαφορές σε σχέση με την αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων, που θα έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
Φάσης Β’.
Παράδοση των
παρακολούθησης.

πρωτοκόλλων

και

της

διαδικασίας

μελλοντικής

συστηματικής

Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής
παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων στην περιοχή μελέτης.
Η πρότασή του θα περιλαμβάνει αναλυτική ανάπτυξη των επιμέρους στόχων της
παρακολούθησης, τους επιμέρους τύπους παρακολούθησης και επισκοπήσεων, τη
διαχείριση δεδομένων, την εξασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων, τις απαραίτητες
αναλύσεις δεδομένων. Θα περιλαμβάνει επίσης τη διάκριση σε επιμέρους δίκτυα
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παρακολούθησης ανάλογα με τους στόχους, π.χ. γενική επόπτευση της κατάστασης των
τύπων οικοτόπων, παρακολούθηση επίτευξης στόχων μέτρων αποκατάστασης και
προστασίας, καθώς και κοστολόγηση του δικτύου παρακολούθησης στο μέλλον. Επίσης, θα
πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της μεθοδολογίας ανά περιοχή μελέτης κατά την ίδια
χρονική περίοδο, ώστε η συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων να είναι εφικτή και να είναι
δυνατή η εκτίμηση των τάσεων (ενδεχομένως και με εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων).

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ∆’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύμφωνα με το ανωτέρω
αναφερόμενο σκεπτικό:
1. Συμπληρωμένη τελική έκθεση και συμπληρωμένη βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές
αναφορές και τα δεδομένα πεδίου που θα συλλεχθούν. Η βάση δεδομένων θα δίνει
πληροφορίες για τις καταχωρημένες θέσεις εμφάνισης κάθε τύπου οικοτόπου και θα
συνδέεται με γεωγραφική απεικόνιση.
2. Τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου και παρακολούθησης για κάθε τύπο
οικοτόπου και για κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου σε ηλεκτρονική μορφή αποτυπωμένα στη
βάση δεδομένων και σε αρχεία G.I.S.
3. Τα συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για κάθε τύπο
οικοτόπου που θα μελετηθεί και, για κάθε κελί αναφοράς που θα γίνουν δειγματοληψίες ή
που είναι δυνατή η συμπλήρωσή τους με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές.
4. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου: α) στα κελιά του
πλέγματος (grid cell) όπου θα γίνει δειγματοληψία και στα κελιά όπου με βάση τη
βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κρίση ειδικών είναι δυνατή η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης, β) στην περιοχή Natura 2000 που θα μελετηθεί και γ) στην
περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου.
5. Πολυγωνικά αρχεία γεωγραφικής πληροφορίας της υφιστάμενης κατανομής και εύρους
εξάπλωσης για κάθε τύπο οικοτόπου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περιγραφή της
Φάσης Β’.
6. Έκθεση αποτύπωσης των διαφορών σε σχέση με την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου της Φάσης Β’.
7. Επικαιροποιημένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000
σε Access 2007, σε ότι αφορά στην έκταση των τύπων οικοτόπων. Αναλυτική έκθεση
καταγραφής των αλλαγών της βάσης δεδομένων του Natura 2000, εφόσον προκύψει
ενσωμάτωση της ακριβούς έκτασης των τύπων οικοτόπων.
8. Εισήγηση για τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων.
9. Συνολική έκθεση πεπραγμένων της μελέτης, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήματα
που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν.
10. Yλοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής.
11. Φωτογραφικό αρχείο όλων των μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών.
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Πίνακας 1. Παραδοτέα και μορφή αυτών (ηλεκτρονική, έντυπη) των επιμέρους Φάσεων της
Μελέτης Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης ∆ιατήρησης Τύπων Οικοτόπων
Κοινοτικού Ενδιαφέροντος της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου (Έργο
2).
Παραδοτέα Έργου 2

Μορφή παραδοτέων
Ηλεκτρονική

Φάση Α

Έντυπη

*
*

1.

Έκθεση και βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές.

2.

Πρόταση καθορισμού πλέγματος (grid) αναφοράς στη βάση σχετικής τεκμηριωμένης
έκθεσης-εισήγησης.

3.

Πολυγωνικά αρχεία Γεωγραφικής Πληροφορίας της δυνητικής εξάπλωσης κάθε τύπου
οικοτόπου και σχετική τεκμηριωμένη έκθεση-εισήγηση.

*

4.

Τεκμηριωμένη πρόταση προγραμματισμού εργασιών πεδίου.
Πρωτόκολλα δειγματοληψίας εργασιών πεδίου και αξιολόγησης της κατάστασης
διατήρησης τύπων οικοτόπων που θα εφαρμοστούν κατά τις επισκέψεις στο πεδίο.

*
*

*

5.
6.

Προσχέδιο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου όπως προγραμματίστηκαν να συλλεχθούν με
βάση την κατάρτιση του σχεδίου δειγματοληψίας.

*

*

7.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής.

*

*

Φάση Β

*
*

1.

Έκθεση και βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα δεδομένα πεδίου.

2.

Συμπληρωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε τύπο οικοτόπου και για κάθε θέση
επιτόπιου ελέγχου στη βάση δεδομένων.

3.

Συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για κάθε τύπο
οικοτόπου και για κάθε κελί αναφοράς.

*

4.

Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπο οικοτόπου.

*

5.

Έκθεση αποτύπωσης και αξιολόγησης των διαφορών σε σχέση με την προηγούμενη
έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

*

*

6.

Πρόταση Ικανοποιητικών Τιμών Αναφοράς (Favorable Reference Values) για κάθε τύπο
οικοτόπου του Τ.Κ.Σ.

*

*

7.

Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για κάθε τύπο οικοτόπου του
Τ.Κ.Σ.

*

*

8.

Συμπληρωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών πεδίου της Φάσης Γ΄.

9.

Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Β΄, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν.

*
*

*
*
*

10. Φωτογραφικό αρχείο των δειγματοληπτικών επιφανειών.
11. Υλοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής της
Φάσης Β΄.

*

*

Φάση Γ

*
*

1.

Έκθεση και βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα δεδομένα πεδίου.

2.

Συμπληρωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε τύπο οικοτόπου και για κάθε θέση
επιτόπιου ελέγχου στη βάση δεδομένων.

3.

Συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για κάθε τύπο
οικοτόπου και για κάθε κελί του πλέγματος αναφοράς σε ηλεκτρονική μορφή.

*

4.

Επικαιροποιημένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000.

5.

Αναλυτική έκθεση καταγραφής των αλλαγών της βάσης δεδομένων του Natura 2000.

6.

Έκθεση με ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί και αξιολόγηση της πληρότητας επάρκειας του ∆ικτύου. Πρόταση δυνητικών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000
συνοδευόμενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συμπληρωμένα Τυποποιημένα
∆ελτία ∆εδομένων και νέα έκδοση της επικαιροποιημένης περιγραφικής και χωρικής βάσης
δεδομένων με τα στοιχεία των νέων προτεινόμενων περιοχών.

*
*
*

7.

Συμπληρωμένο – επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών πεδίου της Φάσης ∆΄.
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Παραδοτέα Έργου 2
8.

Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ΄, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν.

9.

Φωτογραφικό αρχείο των δειγματοληπτικών επιφανειών.

10. Υλοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής της
Φάσης Γ΄.

Μορφή παραδοτέων

*

*

*

*
*

Φάση ∆
1.

Έκθεση και βάση δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα δεδομένα πεδίου.

2.

Συμπληρωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε τύπο οικοτόπου και για κάθε θέση
επιτόπιου ελέγχου στη βάση δεδομένων.

3.

Τα συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

4.

Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου.

5.

Έκθεση με τις διαφορές αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης κάθε τύπου οικοτόπου.

6. Επικαιροποιημένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000 σε
Access 2007, εφόσον απαιτείται από τα παραδοτέα της Φάσης Γ΄, σε ότι αφορά στην έκταση
των τύπων οικοτόπων.

*
*
*
*
*
*

*

7. Αναλυτική έκθεση καταγραφής των αλλαγών της βάσης δεδομένων του Natura 2000, μετά
την ενσωμάτωση της ακριβούς έκτασης των τύπων οικοτόπων.

*

*

8. Εισήγηση για τη διαδικασία μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων.

*

*

9. Συνολική έκθεση πεπραγμένων της μελέτης, όπου θα αναγράφονται τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν.

*

*

*

*
*

10. Φωτογραφικό αρχείο των δειγματοληπτικών επιφανειών.
11. Υλοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής της
Φάσης ∆΄.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα:
-

Την περιγραφική και γεωγραφική βάση δεδομένων του ∆ικτύου Νatura 2000 που
βρίσκεται
αναρτημένη
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR

-

Τις φόρμες της βάσης δεδομένων του ∆ικτύου Natura 2000 (Standard Data Form) που
είναι
αναρτημένες
στην
ιστοσελίδα:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/natura_2000_dataflow&vm=detailed
&sb=Title

-

Τα έντυπα αναφοράς της έκθεσης του άρθρου 17 της Οδηγίας των Οικοτόπων που είναι
αναρτημένα
στην
ιστοσελίδα:
h
ttp://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_20072012&vm=detailed&sb=Title

-

Τα κριτήρια της ΕΕ για την αξιολόγηση της επάρκειας του ∆ικτύου των Τ.Κ.Σ.

-

Τα αποτελέσματα και τον Τεχνικό Οδηγό Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού
και Ελληνικού ενδιαφέροντος του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων
οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης.

-

Το Interpretation Manual of the European Union habitats, 2007, σε ηλεκτρονική μορφή
(που
είναι
αναρτημένο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#interpret
ation ).
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-

Τα αποτελέσματα της δεύτερης εθνικής αναφοράς για την εφαρμογή της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ
(που
είναι
αναρτημένα
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR)

-

Τα έντυπα αναφοράς και αξιολόγησης για τους τύπους οικοτόπων που είναι αναρτημένα
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/workpackage_revision/sub-group_papers/revised_reporting&vm=detailed&sb=Title

-

Το 10 x 10 km Ευρωπαϊκό πλέγμα αναφοράς ETRS 89 LAEA (που είναι αναρτημένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-referencegrids). Σημειώνεται ότι αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκταση του
ευρωπαϊκού πλέγματος στο θαλάσσιο χώρο μέχρι τις μέσες γραμμές μεταξύ της Ελλάδας
και των γειτονικών της χωρών.

Σημειώνεται ότι για τον σχεδιασμό του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη
του τα κείμενα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στον καθορισμό και
περιγραφή των παραμέτρων, οι οποίες περιλαμβάνονται στην αναφορά των Κρατών – Μελών
της Ε.Ε., στο πλαίσιο του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ιδιαίτερα το κείμενο «Art 17
guidelines».
Τα
κείμενα
παρατίθενται
στην
ιστοσελίδα:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/&vm=detailed&sb=Title, «An expert
group on reporting», η οποία ενημερώνεται διαρκώς.

7. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ (ΕΡΓΟ 2)
Η μελέτη θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε τέσσερις φάσεις ως ακολούθως.
•

Α’ Φάση: 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

•

Β’ Φάση: εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2013.

•

Γ’ Φάση: εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2014.

•

∆’ Φάση: εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από τους μήνες Οκτώβριος –
Νοέμβριος του έτους 2015.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην έναρξη κάθε εξαμήνου, της κάθε Φάσης
Εξαμηνιαίο πρόγραμμα Εργασιών για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας, το οποίο
θα καλείται να τηρεί αφού ενσωματώσει σε αυτό τις τυχόν παρατηρήσεις της Επιτροπής
παρακολούθησης του Έργου. Επιπλέον στο πέρας του κάθε εξαμήνου θα υποβάλλεται
έκθεση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η πρόοδος των εργασιών που εκπονήθηκαν, τα
αποτελέσματα που προέκυψαν βάσει του οποίου θα αξιολογείται η πρόοδος σε σχέση με τον
προγραμματισμό των εργασιών.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Βάση δεδομένων,
Η βάση δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σε
περιβάλλον Microsoft Access 2007.
Ψηφιακά αρχεία γεωγραφικών δεδομένων.
Οι πληροφορίες που αφορούν σε σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά αρχεία
γεωγραφικής πληροφορίας, θα είναι στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. Η επεξεργασία αυτών
που θα είναι σε ψηφιδωτή μορφή θα είναι στο πλέγμα αναφοράς ΕΓΣΑ87 ενώ θα παραχθούν
ίδιοι χάρτες και στο πλέγμα αναφοράς ETRS 89 και το προβολικό σύστημα LAEA.
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Όλοι οι χάρτες, οι βάσεις δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους θα είναι σύμφωνα με το Ν
3882/10 Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και
άλλες διατάξεις, την τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄) που είναι
αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μεταβιβάζονται στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. τα πλήρη δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας των παραγόμενων γεωχωρικών δεδομένων και των σχετικών
μεταδεδομένων, χωρίς κανένα περιορισμό για τη διάθεσή τους σε τρίτους.

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα ∆ιαχείρισης και τον
Ανάδοχο της Μελέτης «Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών
Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης ∆ιατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην
Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων» για τη δημιουργία κατάλληλου
χαρτογραφικού υλικού (περιεχόμενο των χαρτών, απεικόνιση, σταθερότυπα, σύμβολα,
χρωματολόγιο, οδηγίες χαρτογραφικής σύνθεσης, υπομνήματα χαρτών, λεζάντες κ.λπ.), το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Φορέα ∆ιαχείρισης για λόγους παρουσίασης του έργου.
Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσουν για τους κανόνες γενίκευσης που θα εφαρμοστούν στη
χαρτογράφηση κάθε τύπου οικοτόπου. Οι κανόνες γενίκευσης αφορούν στη «γεωμετρία» των
περιγραμμάτων των πολυγώνων που αντιπροσωπεύουν τις περιοχές εξάπλωσης των τύπων
οικοτόπων, καθώς επίσης στα ελάχιστα εμβαδά πολυγώνων που θα καταγράφονται ως
πολυγωνικές οντότητες.
Σε κάθε περίπτωση η χάραξη των ορίων πρέπει να μπορεί να τεκμηριώνεται.
Η ακρίβεια θέσης των πληροφοριών (σημειακών, γραμμικών, επιφανειακών) που
συλλέγονται στο ύπαιθρο πρέπει να είναι της τάξης των 5 μέτρων, ακρίβεια που παρέχεται
από τις κοινές συσκευές GPS, η οποία είναι συμβατή με τα υπόβαθρα της κλίμακας 1:50.000.
Η ακρίβεια θέσης των ανωτέρω πληροφοριών που συλλέγονται από χάρτες και
ορθοεικόνες (π.χ. ορθο-ανηγμένες αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες) πρέπει να
είναι της τάξης των 10 μέτρων, η οποία είναι επίσης συμβατή με τα υπόβαθρα της κλίμακας
1:50.000.
Σε ότι αφορά στην εξάπλωση και στο εύρος εξάπλωσης, η απεικόνιση γίνεται με χάρτη
πολυγώνων. Οι χαρτογραφικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδονται στο κατάλληλο,
ανάλογα με την περίπτωση, υπόβαθρο.
O Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου:
1. Να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιμων ημερών, στην Αναθέτουσα
Αρχή σε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται με το
αντικείμενο της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
2. Να ενημερώνει και να λαμβάνει έγκριση από τον Συντονιστή της πράξης του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., του Φορέα ∆ιαχείρισης πριν την υποβολή οποιουδήποτε στοιχείου
ζητηθεί από τρίτους και προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών του με επαρκή
αιτιολόγηση και το πολύ τρεις (3) ημέρες πριν τη σχετική υποχρέωση.
3. Να ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου που διέπει το αντικείμενο της πράξης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και δύναται να
επηρεάσει τις σχετικές δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής, εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία που οι εν λόγω πληροφορίες/αλλαγές περιέρχονται
ευλόγως σε γνώση του.
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4. Να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ετήσιες αναφορές, στις οποίες θα
καταγράφονται αναλυτικά οι εκτελεσθείσες εργασίες.
5. Να κάνει χρήση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής της Αναθέτουσας Αρχής
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και διαδικασιών της (π.χ., πρωτόκολλο,
κ.λπ.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισμού για την ανάθεση της Παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο «Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των
τύπων οικοτόπων του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου», στο πλαίσιο της υλοποίησης του 1ου
Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας” (1ος
Άξονας ∆ράσεων: Καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης
περιοχής-ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης "Προστασία και ∆ιατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού ∆ρυμού Αίνου" στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013” (Άξονας Προτεραιότητας 9 – “Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας”) που συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και κατά 20% από
εθνικούς πόρους.
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
ΠΡΟΣ:
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου
Τ.Θ. 222
28100 Αργοστόλι
Κεφαλονιά

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίμημα του Προτεινομένου Έργου ανέρχεται σε (ολογράφως
και αριθμητικά) ………………Ευρώ
πλέον
Φ.Π.Α.
και
(ολογράφως
και
αριθμητικά)
………………Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δηλώνω ως
υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του ∆ιαγωνισμού και τους αποδέχομαι
ρητά και ανεπιφύλακτα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ
(ΓΙΑ

ΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΤΗ

ΚΟΣΤΟΥΣ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ Φ.Π.Α)

ΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει
ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη
Τόπος – Ημερομηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.
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