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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αργοστόλι, 10.02.2012
Αρ. Πρωτ.: 87

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: «Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος».
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, λαμβάνοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Tις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου
τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους»,
τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199),
τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που
διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ 60/2007 (Φ.Ε.Κ
64/Α/2007),
τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ
267/Α/03.12.2007),
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010),
την υπ. αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ Β’ 540/27.03.2008) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ
2041 (ΦΕΚ Β’ 1957/09.09.2009 Υπουργική Απόφαση και την υπ’ αρίθμ.
28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ Β’ 1088/19.07.2010 Υπουργική Απόφαση,
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 ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ’ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 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 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» με
κωδικό MIS 323368 στον Άξονα 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας» του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 20072013»,
τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ Β’ 975/13.07.2005),
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ Β’ 65/21.01.2005),
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 Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ Β’ 999/18.07.2005),
την με αριθμ. 7/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία εγκρίθηκε η
υλοποίηση με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» και των δράσεων που εμπεριέχονται σε αυτό,
την με αριθμ. 10/01.11.2011 Απόφαση της 5ης/2011 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, με την οποία ορίζεται η Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών,

ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών
με τίτλο: «Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος»,
με απευθείας ανάθεση. Η Παροχή Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
υλοποίησης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Πρόγραμμα για την Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής-ανάπτυξη
καινοτόμων δράσεων) της ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου»" στο Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 2007-2013 (Άξονας Προτεραιότητας 9 – «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»). Ο συνολικός προϋπολογισμός της
υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 10.000,00 €, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και
λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου
2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8/2011.
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Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσφορών θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής πλευράς προσφορά.
Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
ανακοίνωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) μαζί με την οικονομική τους
προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά σε κλειστό, σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την
Παρασκευή, 17.02.2012 και ώρα 14:30 στην έδρα της υπηρεσίας μας:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά, υπ’ όψιν κ.
Γεωργίου Μήτσαινα, με την ένδειξη:
Για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο: «Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της
βλάστησης του όρους Αίνος».
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε
υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν
έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση
οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται
αποδεκτές.
Ισχύς Προσφορών: Τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες μετά την παραπάνω
καταληκτική ημερομηνία υποβολής.
Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει
αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση της απαιτούμενης επιστημονικής εργασίας,
σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, η οποία θα
αποδεικνύεται από την κατοχή τίτλου σπουδών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και Διδακτορικού Διπλώματος, σχετικού με το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών
και επιπλέον την πρόσφατη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων σχετικού
αντικειμένου.
Στο πλαίσιο των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής και για την απόδειξη των
ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την κατοχή
αυτών με αντίστοιχα αποδεδειγμένα δικαιολογητικά, η ορθότητα των οποίων θα
κρίνεται για την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά από την Επιτροπή Αξιολόγησης των
Προσφορών. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει την εμπειρία σε έργα
ανάλογου αντικειμένου, αναφέροντας το είδος του έργου, καθώς και τη σχέση του
ενδιαφερόμενου με αυτό. Τα αποδεικτικά των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής
θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με την οικονομική προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(τίτλους σπουδών, 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
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αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005, όπως ισχύει. Τα ξενόγλωσσα
δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικά εμπειρίας που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό) πρέπει
να είναι και νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
Προθεσμία υλοποίησης υπηρεσιών: Το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα, εμφανίζεται από σήμερα στον ιστοχώρο που έχει αποδοθεί στην
υπηρεσία
μας,
στο
πλαίσιο
εφαρμογής
της
“ΔΙ@ΥΓΕΙΑΣ”
(http://et.diavgeia.gov.gr/f/foreas_ainou), στην προσωρινή ιστοσελίδα (ιστολόγιο) του
Φορέα (http://foreasainou.blogspot.com) και σε μία τουλάχιστον ηλεκτρονική
εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Επιπλέον θα αναρτηθεί στο
Χώρο Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κούταβου, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά.
Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται από την Υπηρεσία μας (κ.
Γεώργιος Μήτσαινας, Τηλ./Fax: 26710-29258, E-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

Γεωργία Καμάρη
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο
"Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος"
- Τρόπος Υλοποίησης
Ο Ανάδοχος καλείται να διερευνήσει την ιστορική εξέλιξη της δασικής
βλάστησης του όρους Αίνος, σε συνδυασμό με τις διαχρονικές ανθρωπογενείς
επιδράσεις στη φυσική βλάστηση της περιοχής, με τη χρήση της κατάλληλης
επιστημονικής μεθοδολογίας (εφαρμογή της μεθόδου ανάλυσης της γύρης σε
κατάλληλη θέση ή θέσεις της προστατευόμενης περιοχής). Συγκεκριμένα, για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τα
ακόλουθα:
1. Ποσοστιαίο διάγραμμα γύρης (pollen percentage diagram) και διάγραμμα
ρυθμού συσσώρευσης γύρης (pollen accumulation rate diagram) των
αναγνωρισθέντων taxa. Οι υπολογισμοί των ποσοστιαίων τιμών γύρης,
καθώς και των τιμών συσσώρευσης γύρης, όπως και η κατασκευή των
διαγραμμάτων θα πρέπει να υλοποιηθούν με ειδικό λογισμικό (Tilia,
TGView for Windows), το οποίο θα έχει στη διάθεσή του και θα είναι σε
θέση να λειτουργήσει ο Ανάδοχος.
2. Διάκριση χρονικών ζωνών γύρης στα διαγράμματα και ερμηνεία των
μεταβολών της βλάστησης για κάθε ξεχωριστή ζώνη. Η ερμηνεία θα
στηριχθεί, μεταξύ άλλων, σε τύπους γύρης, που είναι δείκτες
ανθρωπογενούς επίδρασης (εκχερσώσεις, καλλιέργειες, δημιουργία
βοσκοτόπων), καθώς και σε τύπους γύρης των κυριότερων ξυλωδών
ειδών, που θα αναγνωρισθούν και θα καταγραφούν.
Μεθοδολογικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταπεξέλθει στα κάτωθι:
1. Εργασία πεδίου στην προστατευόμενη περιοχή για την επιλογή των
κατάλληλων θέσεων δειγματοληψίας και την υλοποίηση της
δειγματοληψίας.
2. Μεταφορά και επεξεργασία των δειγμάτων σε κατάλληλα διαμορφωμένο
εργαστήριο, στο οποίο θα διατίθεται ο απαραίτητος, εξοπλισμένος χώρος
αναλύσεων.
3. Εφαρμογή των πλέον κατάλληλων τεχνικών, με βάση την υφιστάμενη
επιστημονική βιβλιογραφία, για την μελέτη των δειγμάτων:
•

Χημική επεξεργασία των δειγμάτων με στόχο την αναγνώριση και
καταγραφή των γυρεοκόκκων των Σπερματοφύτων και των σπορίων
των Κρυπτογάμων.
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•

Υπολογισμός των τιμών συσσώρευσης γύρης των διαφόρων taxa,
καθώς και των ανθρακοτεμαχιδίων (charcoals), τα οποία είναι δείκτες
παρελθουσών πυρκαγιών.

•

Ραδιοχρονολόγησή αριθμού δειγμάτων με τη μέθοδο AMS C14 κ.λπ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ο Ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει σχετική
ενημέρωση για το υπό υλοποίηση έργο. Επίσης, με την ολοκλήρωση της εργασίας και
την παράδοση της σχετικής τελικής έκθεσης, υποχρεούται να παρουσιάσει δημοσίως
(σε ημερίδα, σεμινάριο κ.λπ.) τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης στην Έδρα του
Φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
Τόπος, Ημερομηνία
Προς:
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου
Τ.Θ. 222
28100 Αργοστόλι
Κεφαλονιά

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….
για την Παροχή Υπηρεσιών με Τίτλο “Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της
βλάστησης του όρους Αίνος”.
Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με
τίτλο: “Διερεύνηση της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης του όρους Αίνος”, με
προσφερόμενη τιμή <<ολογράφως>> Ευρώ (#.###,## €) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική
περιγραφή:
<<περιγραφή προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να
καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Πρόσκλησης>>
Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.
2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών.
3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/αποδεικτικά εμπειρίας, κ.λπ.
4. Αντίγραφα εργασιών σχετικών με το αντικείμενο μελέτης.
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