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ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ
ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ & ΠΙΝ∆ΟΥ
Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 44007

Ασπράγγελοι, 14/7/2014
Αρ. Πρωτ.: 808

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
επιλογής αναδόχου για την
«Παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή
εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο
διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας -µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 183741/23-11-2010, 116356/15-02-2012 (1η Τροποποίηση)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 302528
Αναθέτουσα Αρχή
Είδος Υπηρεσίας

∆ιάρκεια
Προϋπολογισµός
Χρηµατοδότηση

: Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου &
Πίνδου
υπηρεσιών
ειδικού
συνεργάτη
για
την
: «Παροχή
υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην
καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο
διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας µε έµφαση στα είδη
της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών», που
αποτελεί Τµήµα της ∆ράσης 3, της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο
πλαίσιο του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την Προστασία και
∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
: Από την Υπογραφή της σύµβασης µέχρι 31 Οκτωβρίου 2015
: Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται: σε 12.300
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
: Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο
του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013
του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9
«Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» από τις πιστώσεις του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 75/8, ενάριθµος:
2010ΣΕ07580107.
Σκοπός
του
Ευρωπαϊκού
Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η προώθηση της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής µε τη διόρθωση των κυριότερων
περιφερειακών ανισορροπιών και τη συµµετοχή στην ανάπτυξη
και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα συνεργία µε τις παρεµβάσεις των άλλων
διαρθρωτικών ταµείων.
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Ηµεροµηνία
∆ηµοσίευσης
προκήρυξης
Καταληκτική
Ηµεροµηνία Υποβολής
Προσφορών
Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής
∆ιαγωνισµού
Τόπος
Υποβολής
προσφορών

Παραλαβή
Προκήρυξης

Τεύχους

Πληροφορίες

: 14/07/2014

: 29/07/2014, ώρα 13:00

01/08/2014, ώρα 13:00
: Γραφεία του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου:
Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα
: Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου
και Πίνδου:
Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα
Και από το δικτυακό τόπο
www.pindosnationalpark.gr
: Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα
Τηλ. - fax: 26530 22806 - 26530-22241
Email: pindos.np@gmail.com, kpasprag@otenet.gr

Ταξινόµηση κατά CPV: 90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση εκτός αυτής που
προορίζεται για κατασκευαστικά έργα.
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α’ 199).
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. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα &
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 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», 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.∆. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
εφαρµοζοµένου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και κατά το µέρος που οι διατάξεις του
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (Φ.Ε.Κ 11/Α/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
ΟΤΑ», εφαρµοζοµένου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και κατά το µέρος που οι
διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις των Π.∆. 60/2007 και Π.∆. 118/2007.
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7. Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται
σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).
8. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α/22-09-2010) «Εθνική υποδοµή Γεωχωρικών
Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του
Ν.1647/1986 Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και
άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Ά /12-03-2012)
διάρκεια αυτής».

«∆ίκαιη δίκη και εύλογη

11. Τις διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε θέµα «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων
θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων,
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
Α 237/5-12-2012)
12. Το N. 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»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
13. 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)».
14. 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.
15. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36427/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις
σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
16. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36431/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού
(ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
17. Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή
µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
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προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’ /19.9.05)
και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
18. Την υπ.αριθµ.183741/23-11-2010 Απόφαση Ένταξη της Πράξης: «Οργάνωση και
Λειτουργία της Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και
του Φορέα ∆ιαχείρισής της» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013».
19. Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο: «Οργάνωση και Λειτουργία
της Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και του Φορέα
∆ιαχείρισής της».
20. Την υπ.αριθµ.116356/15-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της 1ης Τροποποίησης της
Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου» µε κωδικό MIS 302528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη».
21. Την υπ. αριθµ. 119029/4-5-2012/ΕΥ∆-ΕΠΠΕΡΑΑ προέγκριση της υλοποίησης µε ίδια µέσα
(Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της ενταγµένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ Πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου».
22. Την Απόφαση στο θέµα 4 της 2ης/13/26-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ5Ο46Ψ8ΒΩ-ΩΝΣ)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά τον ορισµό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Παρακολούθησης και Παραλαβής και
έγκριση τεύχους προκήρυξης Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την υλοποίηση της ∆ράσης 3,
όπως τροποποιήθηκε από την 1η Απόφαση στο θέµα 4 (Α∆Α: ΒΛΛ446Ψ8ΒΩ-3ΣΑ) της 4ης
Έκτακτης/13/10-9-2013 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών
Βίκου Αώου και Πίνδου.
23. Την Απόφαση στο Θέµα 7 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΘ46Ψ8ΒΩ-ΗΑ1)
Συνεδρίασης του ∆.Σ του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά την επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για το Τµήµα Γ και το
Σχέδιο Σύµβασης που το συνοδεύει, καθώς και την σύσταση της Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού - Παρακολούθησης και Παραλαβής .
24. Την Απόφαση στο θέµα 2 της 1ης/14/19-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΞΞ46Ψ8ΒΩ-ΑΣΕ) Έκτακτης
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά την έγκριση του τεύχους Προκήρυξης και του σχεδίου σύµβασης Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού για την προκήρυξη του Τµήµατος της ∆ράσης 3, της Απόφασης
Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 του Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά την «Παροχή
υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης
στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών
ιχθυοπανίδας -µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών.
25. Την Απόφαση στο θέµα 3 της 1ης/14/19-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΞΞ46Ψ8ΒΩ-ΓΜ∆) Έκτακτης
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά τον ορισµό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Παρακολούθησης και
Παραλαβής για την υλοποίηση του τµήµατος της ∆ράσης 3, της Απόφασης Αυτεπιστασίας
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του Υποέργου 1 του Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών ειδικού
συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή,
επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας µε έµφαση
στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των
Περιφερειακών Ζωνών».
26. Την µε αρ. πρωτ. ΑΑΥ 240/10-7-2014 (Α∆Α: 6ΜΑΕ46Ψ8ΒΩ-2ΨΚ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη
για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή,
επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας -µε
έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών», που αποτελεί Τµήµα της ∆ράσης 3, της
Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1: «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας», της Πράξης: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 που
συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.
Ταξινόµηση κατά CPV: Περιβαλλοντική παρακολούθηση εκτός αυτής που προορίζεται για
κατασκευαστικά έργα
Το υπόψη έργο έχει εκτιµώµενη διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως
31/10/2015.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη, είναι:
∆ώδεκα χιλιάδες τριακόσια ευρώ (12.300 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των
νόµιµων κρατήσεων, βαρύνοντας τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων
της ΣΑΕ: 2010ΣΕ07580107.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι η 01/08/2014, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 µ.µ. στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Ασπράγγελοι,
Ζαγορίου, Τ.Κ 440 07.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής
προσφορών που είναι η 29/07/2014 είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό είναι 120 ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νοµικού
προσώπου ή κοινοπραξίας οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται από τον νόµιµο
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εκπρόσωπο της εταιρείας ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ιδιοχείρως στα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής, στους Ασπραγγέλους, Ζαγορίου, µέχρι την 29/07/2014, ηµέρα
Τρίτη και ώρα 13:00 µ.µ. Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές
τους και µέσω ΕΛΤΑ µε αναγραφή της ηµεροµηνίας αποστολής, µέχρι και την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στην εξής διεύθυνση: Ασπράγγελοι Ζαγορίου ΤΚ
44007.
Κατά τα λοιπά το αντικείµενο του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τo ΜΕΡΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», τo οποίo θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής.
Το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτηµένο για τουλάχιστον 15 ηµέρες
στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου:
www.pindosnationalpark.gr, στο δικτυακό τόπο του Φορέα στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, καθώς και Περίληψη της Προκήρυξης
σε δύο τοπικές εφηµερίδες (µία των Ιωαννίνων και µία των Γρεβενών) τα έξοδα δηµοσίευσης
των οποίων θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την
Υπηρεσία µας.

Για το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών
Βίκου-Αώου και Πίνδου
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
κ.α.α.

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙ∆ΗΣ
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού
O Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών: «Παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την
υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική
παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας -µε έµφαση στα είδη της
92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών
Ζωνών», που αποτελεί Τµήµα της ∆ράσης 3, της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1:
«∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Πράξης: «Προστασία
και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ
και από εθνικούς πόρους.
Αναλυτικά, το αντικείµενο των Παρεχόµενων Υπηρεσιών και συνολικά οι υποχρεώσεις των
αναδόχων περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της ∆ιακήρυξης αυτής.
Ταξινόµηση κατά CPV: 90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση εκτός αυτής που
προορίζεται για κατασκευαστικά έργα
1.2 Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται σε: ∆ώδεκα χιλιάδες τριακόσια
ευρώ (12.300,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και όλων των νόµιµων κρατήσεων.
1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου, ο
οποίος διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό.
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου:
Ασπράγγελοι Ζαγορίου, Τ.Κ 440 07
Τηλέφωνο: 26530-22241, 22245.
Fax: 26530-22241
Πληροφορίες: κ. Μαχαίρας Ιωάννης, κ. Κυριαζής Νίκος (Τηλ. - φαξ: 26530 22806 – 26530
22241).
και από το δικτυακό τόπο www.pindosnationalpark.gr (ανάρτηση τευχών της προκήρυξης
για τουλάχιστον 15 ηµέρες), καθώς και στον δικτυακό τόπο του Φορέα στο πρόγραµµα
∆ιαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark
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1.4 Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο του διαγωνισµού
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα
από:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προµηθειών» (Α’ 199).
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. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα &
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 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», 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.∆. 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
εφαρµοζοµένου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και κατά το µέρος που οι διατάξεις του
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (Φ.Ε.Κ 11/Α/1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
ΟΤΑ», εφαρµοζοµένου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και κατά το µέρος που οι
διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις των Π.∆. 60/2007 και Π.∆. 118/2007.
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 346/98 (Α΄230), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που διατηρούνται
σε ισχύ σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Π.∆ 60/2007 (Φ.Ε.Κ 64/Α/2007).
8. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α/22-09-2010) «Εθνική υποδοµή Γεωχωρικών
Πληροφοριών – Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του
Ν.1647/1986 Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και
άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/Ά /12-03-2012)
διάρκεια αυτής».

«∆ίκαιη δίκη και εύλογη

11. Τις διατάξεις της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε θέµα «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων
θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρώπινων ∆ικαιωµάτων,
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
Α 237/5-12-2012)
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12. Το N. 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»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
13. 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)».
14. 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.
15. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36427/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις
σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
16. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36431/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού
(ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
17. Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή
µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’ /19.9.05)
και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008).
18. Την υπ.αριθµ.183741/23-11-2010 Απόφαση Ένταξη της Πράξης: «Οργάνωση και
Λειτουργία της Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και
του Φορέα ∆ιαχείρισής της» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013».
19. Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο: «Οργάνωση και Λειτουργία
της Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και του Φορέα
∆ιαχείρισής της».
20. Την υπ.αριθµ.116356/15-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της 1ης Τροποποίησης της
Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου» µε κωδικό MIS 302528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη».
21. Την υπ. αριθµ. 119029/4-5-2012/ΕΥ∆-ΕΠΠΕΡΑΑ προέγκριση της υλοποίησης µε ίδια µέσα
(Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της ενταγµένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ Πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου».
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22. Την Απόφαση στο θέµα 4 της 2ης/13/26-03-2013 (Α∆Α: ΒΕ5Ο46Ψ8ΒΩ-ΩΝΣ)
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά τον ορισµό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Παρακολούθησης και Παραλαβής και
έγκριση τεύχους προκήρυξης Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την υλοποίηση της ∆ράσης 3,
όπως τροποποιήθηκε από την 1η Απόφαση στο θέµα 4 (Α∆Α: ΒΛΛ446Ψ8ΒΩ-3ΣΑ) της 4ης
Έκτακτης/13/10-9-2013 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών
Βίκου Αώου και Πίνδου.
23. Την Απόφαση στο Θέµα 7 της 1ης/14/24-02-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΘ46Ψ8ΒΩ-ΗΑ1)
Συνεδρίασης του ∆.Σ του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά την επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για το Τµήµα Γ και το
Σχέδιο Σύµβασης που το συνοδεύει, καθώς και την σύσταση της Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού - Παρακολούθησης και Παραλαβής .
24. Την Απόφαση στο θέµα 2 της 1ης/14/19-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΞΞ46Ψ8ΒΩ-ΑΣΕ) Έκτακτης
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά την έγκριση του τεύχους Προκήρυξης και του σχεδίου σύµβασης Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού για την προκήρυξη του Τµήµατος της ∆ράσης 3, της Απόφασης
Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 του Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά την «Παροχή
υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης
στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών
ιχθυοπανίδας -µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών.
25. Την Απόφαση στο θέµα 3 της 1ης/14/19-03-2014 (Α∆Α: ΒΙΞΞ46Ψ8ΒΩ-ΓΜ∆) Έκτακτης
Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου,
που αφορά τον ορισµό Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Παρακολούθησης και
Παραλαβής για την υλοποίηση του τµήµατος της ∆ράσης 3, της Απόφασης Αυτεπιστασίας
του Υποέργου 1 του Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών ειδικού
συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή,
επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας µε έµφαση
στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των
Περιφερειακών Ζωνών».
26. Την µε αρ. πρωτ. ΑΑΥ 240/10-7-2014 (Α∆Α: 6ΜΑΕ46Ψ8ΒΩ-2ΨΚ) Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης.
1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα διακήρυξη, το αργότερο µέχρι την 29η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00
στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, Ασπράγγελοι,
Ζαγορίου ΤΚ 440 07.
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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α. Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και να είναι εγκατεστηµένα στο εσωτερικό της Ε.Ε.
ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους
έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους µέλους του Ε.Ο.Χ.
β. Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό πρέπει, να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να έχουν συναφές µε τα αντικείµενα της παρούσας πτυχίο (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.) σχολών της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης ή άλλο
ισότιµο τίτλο σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής (αποδεικνύεται µε προσκόµιση
επικυρωµένου αντιγράφου τίτλου σπουδών και ακριβή µετάφραση από αρµόδια ∆ηµόσια
Αρχή ή ∆ικηγόρο, όπου απαιτείται).
2) Να έχουν επαγγελµατική εµπειρία στην οργάνωση και την υλοποίηση αντίστοιχων
προγραµµάτων σχετικών µε το αντικείµενο των Υπηρεσιών της παρούσας.
3) Ανακοινώσεις σε εθνικά και/ή διεθνή συνέδρια και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε
περιοδικά, σχετικά µε το αντικείµενο των Υπηρεσιών της παρούσας.
γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, µε την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της
ανωτέρω ενότητας α της παρούσας παραγράφου. Οι «Προϋποθέσεις συµµετοχής» που
αναφέρεται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να καλύπτονται
από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να
περιβληθούν ορισµένης νοµικής µορφής για την υποβολή της προσφοράς τους.

3. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής
δικαιολογητικά, η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των οποίων συνιστά λόγο
αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό:
1. Αίτηση συµµετοχής τους στον διαγωνισµό στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
του ενδιαφερόµενου (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, ΑΦΜ, όνοµα
προσώπου επικοινωνίας).
2. Εφ’ όσον οι Προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν και το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
3. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος (όπου απαιτείται).
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της
∆ιακήρυξης και ότι έλαβαν γνώση του αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε το ΜΕΡΟΣ
Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». Επίσης, θα αναφέρει ότι ο Προσφέρων, παραιτείται 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 Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου
συµφέροντος.
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5. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν:
i) Τα στοιχεία του διαγωνισµού.
ii) Ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα του αρθρ. 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή της συµµετοχής σε εγκληµατική
οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες, για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας
χρεωκοπίας,
- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους,
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού εφόσον απαιτείται ή ότι δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε
Επιµελητήριο,
- δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών,
- ότι δεν τελούν σε κατάσταση παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού, και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη
κατάσταση ή διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
του.
iii) Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση
όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την µη συνδροµή στο πρόσωπό τους
των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση (ii).
6. 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.).
7. 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.
8. Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα του (των) προτεινόµενου (προτεινόµενων)
συνεργάτη (συνεργατών) από τα οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι
εξειδικευµένες γνώσεις ανάλογα µε το αντικείµενο της παρούσας. Τα ανωτέρω
βιογραφικά σηµειώµατα θα συνοδεύονται από ακριβή αντίγραφα τίτλων σπουδών και
ακριβή µετάφραση από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή ∆ικηγόρο, όπου απαιτείται.
9. Περιγραφή συναφών µε το προκηρυσσόµενο αντικείµενο δραστηριοτήτων,
καθώς και οποιοδήποτε άλλο υλικό που θεµελιώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις
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σύµφωνα µε το άρθρο 2.1 της παρούσης. Για την απόδειξη των ανωτέρω, θα πρέπει
να συµπεριληφθούν στην προσφορά αντίγραφα συµβάσεων, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης έργων, τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, επιστηµονικές ανακοινώσεις,
βεβαιώσεις για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα ή έργο στις οποίες θα αναφέρονται, ο
τίτλος και η διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου, η συµβατική σχέση
µε την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος µε την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή. 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. Για ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται
ακριβής µετάφραση από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή ή ∆ικηγόρο.
Οι ενώσεις Φυσικών ή Νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συµµετέχει
στην Ένωση.
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
αυτή, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που 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:
i. 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,
ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συµβατικού Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε
κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
iii. να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των
µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας,
iv. 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,
v. 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:
i.
στην Ένωση/Κοινοπραξία
ii.
στο ∆ιαγωνισµό
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό του όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να αντικατασταθεί µε ένορκη
βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συµβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη στην οποία θα
βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται
στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών
και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά
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µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί στην
έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της Παραγράφου 5 του παρόντος
Άρθρου εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νοµικού
προσώπου ή κοινοπραξίας, οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται από τον νόµιµο
εκπρόσωπο της εταιρείας ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ιδιοχείρως στα γραφεία
της Αναθέτουσας Αρχής, στους Ασπραγγέλους, Ζαγορίου, µέχρι την 29η Ιουλίου 2014, ηµέρα
Τρίτη και ώρα Ελλάδος 13:00. Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν
ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή επί αποδείξει τις προσφορές τους µέχρι και την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών, στην εξής διεύθυνση: Ασπράγγελοι
Ζαγορίου ΤΚ 44007. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα ληφθούν
υπόψη µόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα
διενέργειας διαγωνισµού (01-08-2014). Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της προσφοράς
βαρύνει αποκλειστικά τους προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόµη και για
ανωτέρα βία. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα οι οποίες, αν και ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή µετά
την ως άνω ηµέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Προσφορά που θα υποβληθεί µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα ή θα ταχυδροµηθεί
µε ηµεροµηνία µεταγενέστερη αυτής της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών,
δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί. Αρµόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή προσφορών
είναι ο κ. Μαχαίρας Ιωάννης και ο κ. Κυριαζής Νίκος (Τηλέφωνο: 26530 22806-22245).
4.2 Περιεχόµενο προσφορών
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο
(Κυρίως Φάκελος), σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο/αντίγραφο), στον οποίο υποχρεωτικά θα
αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου».
γ. Τίτλος έργου: «Παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την υποβοήθηση και
παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και
αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ,
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών»,
δ. Αριθµός Προκήρυξης.
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ε. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
στ. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο,
αριθµό τηλεοµοιοτυπίας).
Ο ως άνω σφραγισµένος «Κυρίως Φάκελος» θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρείς (3)
διαφορετικούς, σφραγισµένους υποφακέλους:
Α) ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της παρούσης
Προκήρυξης, σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό
φωτοαντίγραφο.
Β) ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υποφάκελος
θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο
των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο
αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο.
Γ) ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα
περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του έργου, ολογράφως και
αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και µε Φ.Π.Α.
Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν τους ως άνω τρείς (3)
αυτοτελείς σφραγισµένους φακέλους.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.
Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαµηλές, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να
εξετάσει τις λεπτοµέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του
διαγωνισµού.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και καθαρές. Προσφορές που υποβάλλονται µε
οποιαδήποτε επιφύλαξη, όρο ή αίρεση καθώς και προσφορές που φέρουν διορθώσεις,
ξέσµατα, απαλείψεις ή οποιοδήποτε στοιχείο που καθιστά το περιεχόµενό τους αµφίβολο,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρώµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που
αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του
διαγωνισµού, ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που έχει καθοριστεί από το ∆.Σ.
του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου στην έδρα των Υπηρεσιών της
Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
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µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή
εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί τους.
Αποσφραγίζονται για κάθε ∆ιαγωνιζόµενο ο «ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ», καθώς και ο Υποφάκελος :
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής». Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, κατά φύλλο, όλα τα πρωτότυπα φύλλα. Ο Υποφάκελος: «Τεχνική Προσφορά»
δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται κλειστός από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού. Ο Υποφάκελος: «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται, αλλά
µονογράφεται και σφραγίζεται κλειστός από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου καταχωρούνται οι Προσφορές που
υπεβλήθηκαν.
6.1 Έλεγχος δικαιολογητικών
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών
που έχουν υποβληθεί από κάθε ∆ιαγωνιζόµενο και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Προσφορές που

απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Στη
συνέχεια, αποσφραγίζονται οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο τα πρωτότυπα ανά φύλλο.

6.2 ∆ιαδικασία αξιολόγησης
Α. Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει, µε βαθµολόγηση των κριτηρίων,
συµφώνως προς τον κατωτέρω πίνακα:
Α/Α

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ &
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και
κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου
σε επιµέρους δραστηριότητες σε σχέση µε το
Εθνικό Πάρκο
Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και
αποτελεσµατικής µεθοδολογίας υλοποίησης του
έργου/ ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα

50%

Συνολική Βαθµολογία

100%

2

50%

Η συνολική βαθµολογία για κάθε επιµέρους κριτήριο κυµαίνεται από 1 έως 110 βαθµούς,
όπως ορίζεται παρακάτω:
•

καθορίζεται σε 100 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς οι
απαιτήσεις της Προκήρυξης

•

αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
της Προκήρυξης
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Συνολική βαθµολογία ΤΑ ενός διαγωνιζοµένου µικρότερη από 80 βαθµούς συνεπάγεται
απόρριψη του διαγωνιζοµένου και αποκλεισµό από την περαιτέρω διαδικασία.
Η απόκλιση κάλυψης υποχρεωτικών όρων καθώς και η υπερκάλυψη υποχρεωτικών ή
προαιρετικών όρων θα εξετάζεται ανά κριτήριο και θα τεκµηριώνεται λεπτοµερώς.
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής αξιολόγησης (ΤΑ) του διαγωνιζοµένου προκύπτει ως
άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών των κριτηρίων 1 και 2 του παραπάνω πίνακα.
Η βαθµολόγηση εκάστου των κριτηρίων 1 και 2 γίνεται σε ακέραιες µονάδες.
Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό µε την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση σχετικά µε τα στάδια του ελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

Β. Η οικονοµική αξιολόγηση θα γίνει, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα
κοινοποιηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στους προσφέροντες που δεν θα έχουν
αποκλειστεί από τη συνέχεια της διαδικασίας.
Έκαστος διαγωνιζόµενος βαθµολογείται για την οικονοµική του προσφορά µε τον τύπο:
ΟΑ=

Όπου:

ΟΑ =

ΧΟΠ x 100
ΟΠ.∆.

Βαθµολογία οικονοµικής αξιολόγησης διαγωνιζοµένου

ΧΟΠ =

Χαµηλότερη οικονοµική προσφορά µεταξύ όλων των διαγωνιζοµένων

ΟΠ.∆. =

Οικονοµική προσφορά διαγωνιζοµένου

Η βαθµολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Γ. Συνολική αξιολόγηση
Οι συντελεστές βαρύτητας της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης καθορίζονται σε 85%
και 15% αντίστοιχα δεδοµένου ότι το αντικείµενο του έργου αποτελεί εξειδικευµένη υπηρεσία
µε ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Η τελική βαθµολογία του κάθε συµµετέχοντα υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

ΤΒ = ΤΑ x 85% + OA x 15%
όπου
ΤΒ

=

Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης του διαγωνιζοµένου

ΤΑ

=

Βαθµολογία τεχνικής αξιολόγησης διαγωνιζοµένου
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ΟΑ =

Βαθµολογία οικονοµικής αξιολόγησης διαγωνιζοµένου

Ο τελικός βαθµός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο µε ακρίβεια ενός
δεκάτου της µονάδας.
Οι Προσφορές κατατάσσονται βάσει της παραπάνω διαδικασίας σε πίνακα κατάταξης µε τον
οποίο οι διαγωνιζόµενοι θα ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε το οποίο εισηγείται προς το ∆.Σ. της
Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε την επιλογή του Αναδόχου, εκ των Υποψηφίων Αναδόχων
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους της Προκήρυξης.
7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία, που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
κατατίθενται µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης
µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, συνυπολογίζοντας
τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.∆. 118/2007, για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου
ποσού ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό προκήρυξη υπηρεσιών,
το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000,00 € και µεγαλύτερο των
5.000,00 €.

8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και την
κατακύρωση του πρακτικού από το ∆Σ της Αναθέτουσας Αρχής, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και προκειµένου να υπογραφεί σύµβαση, οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο τα ∆ικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική
υπεύθυνη ∆ήλωση των ∆ικαιολογητικών συµµετοχής του στην παρούσα διακήρυξη,
και είναι τα εξής:
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
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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, 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
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, 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 Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό 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
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και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό
επιχείρησης.
∆. 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 µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά δεν προσκοµίσει, ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου
20 του Π.∆. 118/2007, η κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόµενο που προσφέρει την
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 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 διαγωνισµός µαταιώνεται.
Η αρµόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π.∆.
118/2007:
1. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
2. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
3. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του υπό
στοιχείου II της περ.α της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.
4. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 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.

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και του αναδόχου
που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύµβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση
τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (20) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την
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υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Το πρότυπο σχέδιο σύµβασης για την ανάθεση υπηρεσιών
του αναδόχου βρίσκεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
Αν περάσει η προθεσµία των δέκα (20) εργάσιµων ηµερών, που ορίζεται παραπάνω, 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 Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, αποφασίζει την ανάθεση της
σύµβασης στον επόµενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών του αναδόχου θα έχει διάρκεια από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης έως 31/10/2015.

11. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε τέσσερεις φάσεις, ως ακολούθως.


Α’ φάση (2 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης)



Β’ φάση (5 µήνες)



Γ’ φάση (5 µήνες)



∆’ φάση (από την παραλαβή της Γ’ φάσης έως 31/10/2015)

Για τη συνέχιση των εργασιών καθώς και την αποπληρωµή των δόσεων απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η έγκριση των παραδοτέων κάθε φάσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου.

12.ΠΛΗΡΩΜΗ
Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί σε ευρώ. Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό
ένταλµα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο όνοµά του αναδόχου βάσει των νόµιµων
δικαιολογητικών (τιµολόγιο, ασφαλιστική ενηµερότητα, δελτίο φορολογικής ενηµερότητας,
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόµιµη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου
εµφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). Η πληρωµή θα συνδέεται µε την παραλαβή των
παραδοτέων 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 Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου θα πιστοποιεί την ποιοτική
και ποσοτική παραλαβή των υποχρεώσεων και θα κάνει την τελική παραλαβή.
Η αποπληρωµή του Αναδόχου θα γίνει τµηµατικά, µε 25 % του συνολικού τιµήµατος, ανά
φάση, και µετά την έγκριση των παραδοτέων από το ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.
Πιο συγκεκριµένα:
Φάση Α:25% επί του κυρωθέντος ποσού
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Φάση Β: 25% επί του κυρωθέντος ποσού
Φάση Γ: 25% επί του κυρωθέντος ποσού
Φάση ∆: 25% επί του κυρωθέντος ποσού
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙ∆ τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσει
για την πληρωµή είναι τα εξής:
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.)
-το τελευταίο καταστατικό τους και
-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.∆. 118/2007).

13. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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 διαγωνισµό.
Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θεωρούνται
δεσµευτικά για τους υποψηφίους.
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των υπηρεσιών, που
αποτελούν αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου επιφυλάσσεται, εφόσον το
επιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν
από τους υποψηφίους.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνο
του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και σε κάθε
φάση της διαδικασίας αυτού τεκµαίρεται αµάχητα η πλήρης αποδοχή εκ µέρους του
υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο
σύνολό τους.
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, δε 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 κλπ.
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Κάθε διαφορά που θα προκύπτει µεταξύ του Αναδόχου και του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, από τη σύµβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα
εδρεύοντα στα Γρεβενά αρµόδια δικαστήρια.
Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση µέλους Ένωσης κ.λ.π.) και µε την
απαραίτητη προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σε
κάθε περίπτωση το συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.
Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου www.pindosnationalpark.gr
όπου θα βρίσκεται αναρτηµένη για τουλάχιστον 15 ηµέρες, στο δικτυακό τόπο του Φορέα στο
πρόγραµµα ∆ιαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το συγκεκριµένο έργο αφορά την υποβοήθηση στον σχεδιασµό και υλοποίηση προγράµµατος
επιστηµονικής παρακολούθησης των ειδών ιχθυοπανίδας -µε ιδιαίτερη έµφαση στα είδη της
Κοινοτικής Οδηγίας 92/43. Τα αποτελέσµατα του έργου θα χρησιµοποιηθούν από τις
αρµόδιες αρχές (ΥΠΕΚΑ, ∆/νσεις Περιβάλλοντος Περιφέρειας και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης)
και τον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου για την προώθηση της
διατήρησης και διαχείρισης της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου.
Άµεσο αποτέλεσµα του έργου θα είναι η συµπλήρωση του σχεδιασµού και η ενίσχυση των
εθνικών πολιτικών για την προστασία της φύσης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς
η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των υπό συζήτηση ειδών, που αποτελεί
απαραίτητο εργαλείο για τον βέλτιστο σχεδιασµό των µέτρων διαχείρισής τους. Το έργο θα
έχει ως µεσοπρόθεσµο αποτέλεσµα την ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των τύπων
οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, συµβάλλοντας έτσι και στη διατήρησή
τους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, το έργο θα συµβάλλει στην ανταπόκριση της χώρας στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/EOK.
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου υποχρεούται να συνεργάζεται µε το αρµόδιο προσωπικό
του Φορέα ∆ιαχείρισης κατά την άσκηση των εργασιών µε στόχο τη µεταφορά τεχνογνωσίας
στα αντικείµενα της παρούσας προκήρυξης. Στόχος είναι η παροχή εξειδικευµένης γνώσης
για τα υπό εξέταση είδη, στο αρµόδιο προσωπικό ώστε εκτός των άµεσων παραδοτέων του
προγράµµατος, να µπορούν να φέρουν εις πέρας, µελλοντικά, αντίστοιχα προγράµµατα
παρακολούθησης.
Περιοχή εφαρµογής του έργου:
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση αφορά την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
και των περιφερειακών ζωνών προστασίας που περιλαµβάνει και τις παρακάτω περιοχές του
οικολογικού δικτύου Natura 2000:
GR1310001 (ΕΖ∆): Όρος Βασιλίτσα
GR1310002 (ΖΕΠ): Βάλια Κάλντα και Τεχνητή Λίµνη Αώου
GR1310003(ΕΖ∆): Εθνικός ∆ρυµός Πίνδου (Βάλια Κάλντα), Ευρύτερη περιοχή
GR1310004 (ΖΕΠ): Όρη Όρλιακας και Τσούργιακας
GR2130001 (ΕΖ∆): Εθνικός ∆ρυµός Βίκου – Αώου
GR2130002(ΕΖ∆ - ΖΕΠ): Κορυφές Όρους Σµόλικας
GR2130004 (ΕΖ∆): Κεντρικό Τµήµα Ζαγορίου
GR2130006 (ΕΖ∆): Περιοχή Μετσόβου (Ανήλιο-Κατάρα)
GR2130008 (ΕΖ∆): Όρος Μιτσικέλι
GR2130009 (ΖΕΠ): Όρος Τύµφη (Γκαµήλα)
GR2130011 (ΖΕΠ): Κεντρικό Ζαγόρι και ανατολικό τµήµα όρους Μιτσικέλι
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ανωτέρω ειδών θα
πρέπει να υλοποιηθεί στο σύνολο της έκτασης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου καθώς
και των περιφερειακών ζωνών του. Η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών σε
εθνικό επίπεδο και η σύνταξη των Εθνικών Εκθέσεων περιόδου 2007-2012, προϋποθέτει την
παρακολούθηση όχι µόνο των εντός, αλλά και των εκτός περιοχών του δικτύου Natura 2000
εκτάσεων.
Θα καταρτισθεί και θα εφαρµοσθεί ένα σύστηµα επιστηµονικής καταγραφής και
παρακολούθησης (monitoring), το οποίο θα βασίζεται σε συστηµατική εργασία πεδίου, ώστε
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να γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των εν λόγω ειδών πανίδας, σε σχέση
µε την 2η εξαετή Εθνική Αναφορά-Έκθεση Εφαρµογής (σύµφωνα µε το αρ. 17 της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ) και αξιολόγηση, η οποία θα τροφοδοτήσει την 3η Εθνική Αναφορά-Έκθεση
Εφαρµογής.
Ως βάση για την εποπτεία και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών της
παρούσας, θα χρησιµοποιηθούν οι ακόλουθες παράµετροι:

Έκταση (area) και εύρος εξάπλωσης (range) του κάθε είδους.

Κατάσταση πληθυσµού του κάθε είδους εντός του εύρους εξάπλωσής (µέγεθος, δοµή
και δυναµική πληθυσµού).

Η έκταση και η ποιότητα των ενδιαιτηµάτων που καταλαµβάνουν τα είδη.

Κύριες επιδράσεις - πιέσεις - απειλές (προοπτικές διατήρησης).
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε το αρµόδιο προσωπικό θα καταθέσει επίσης
τεκµηριωµένες προτάσεις για την επικαιροποίηση της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura
2000, µε βάση τα αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης που θα υλοποιηθεί. Οι
προτάσεις του θα αφορούν στο σύνολο των πεδίων που άπτονται του αντικειµένου του
προγράµµατος. Επίσης, στο πλαίσιο της εργασίας του θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνει
για τα υπό µελέτη είδη Ικανοποιητικές Τιµές Αναφοράς (Favorable Reference Values) και
Στόχους ∆ιατήρησης (Conservation Objectives). Τέλος θα παραδώσει στο Φ.∆. τα
πρωτόκολλα και τη διαδικασία παρακολούθησης που θα ακολουθηθεί κατά την επόµενη
διαχειριστική περίοδο.
Αντικείµενο των Προγραµµάτων Παρακολούθησης:
Η συνολική καταγραφή, εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ιχθυοπανίδας, µε ιδιαίτερη έµφαση στα είδη της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43.
Η εφαρµογή ενός τυποποιηµένου συστήµατος καταγραφής και παρακολούθησης
(monitoring) για τα υπό µελέτη είδη ιχθυοπανίδας, ως αποτέλεσµα της συστηµατοποιηµένης
εργασίας πεδίου και επεξεργασίας των δεδοµένων, µε σκοπό την επαναξιολόγηση της 2ης
Εθνικής Αναφοράς-Έκθεσης Εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και τη σύνταξη της 3ης
Εθνικής Αναφοράς-Έκθεσης Εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (σύµφωνα µε το άρθρο 17
αυτής).
Η κατάθεση προτάσεων για την επικαιροποίηση της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου
Natura 2000, µε βάση την εµπειρία και τα δεδοµένα που θα συλλεχθούν κατά την εργασία
του Αναδόχου.
Η περιγραφή των επιδράσεων, πιέσεων και απειλών που δέχονται οι υπό µελέτη
οργανισµοί.
Οι προτάσεις Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference Values) για τα υπό
µελέτη είδη αµφιβίων, ερπετών και θηλαστικών που θα παρακολουθηθούν, καθώς και
Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) των περιοχών που θα παρακολουθηθούν, µε
στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης και την αειφόρο διαχείριση των
εν λόγω ειδών.
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Η σύνταξη και παράδοση στον Φ.∆. των πρωτοκόλλων και της διαδικασίας
παρακολούθησης που θα πρέπει να εφαρµοστεί κατά την επόµενη διαχειριστική περίοδο.
Η κατάρτιση µελών του προσωπικού που θα οριστούν από τον Φ.∆., µε σκοπό αυτά να
καταστούν ικανά να υλοποιήσουν µελλοντικά αντίστοιχα προγράµµατα παρακολούθησης, µε
βάση τις προδιαγραφές του παρόντος.
Την παροχή κατευθυντήριων γραµµών ώστε να γίνει προµήθεια υλικοτεχνικού
εξοπλισµού απαραίτητου για την υλοποίηση του προγράµµατος παρακολούθησης.
Για την υλοποίηση του προγράµµατος, ο Ανάδοχος οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία µε το προσωπικό του Φ.∆. (συνεργασία και παροχή εξειδικευµένης γνώσης σε
όλα τα στάδια του έργου), 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», ο οποίος θα συντονίζει όλα τα σχήµατα που θα εργαστούν στο έργο
της εποπτείας ειδών και τύπων οικοτόπων σε ολόκληρη τη χώρα. Η συνεργασία είναι
απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του συνολικού έργου µε ενιαίο τρόπο και να
παραχθούν αποτελέσµατα συµβατά µε τις απαιτήσεις της Ε.Ε.
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=deta
iled &sb=Title
Τα έντυπα αναφοράς της έκθεσης του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43 που είναι
αναρτηµένα στην ιστοσελίδα:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/habitats_reporting/reporting_20
07-2012&vm=detailed&sb=Title
Τα κριτήρια της ΕΕ για την αξιολόγηση της επάρκειας του ∆ικτύου των ΕΖ∆.
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#inte
rpretation ).
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 τα είδη που είναι αναρτηµένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
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http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/workpackage_revision/sub-group_papers/revised_reporting&vm=detailed&sb=Title
-

Το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας (σε ηλεκτρονική µορφή,
αναρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=518

-

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)
Σε επίπεδο υποδοµών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισµό:
-

Εξοπλισµό για την υλοποίηση εργασίας πεδίου (GPS για τη λήψη συντεταγµένων,
κατάλληλο εξοπλισµό για την ζωντανή παγίδευση της ιχθυοπανίδας (συσκευή
ηλεκτραλιείας), σταθερές κάµερες για την φωτογράφιση της βίδρας και του
αγριόγιδου, κ.λπ.)

-

Εξοπλισµό φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης.

-

Εξοπλισµό µηχανοργάνωσης µε το κατάλληλο λογισµικό για την ψηφιοποίηση και
επεξεργασία των δεδοµένων που θα συλλέγονται.

-

Επίσης θα χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός που διαθέτει ο Φορέας ∆ιαχείρισης.

2. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται σε τέσσερες (4) διακριτές φάσεις, ως
ακολούθως:
ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Βιβλιογραφική συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση κάθε είδους
Για τα είδη ιχθυοπανίδας, ο Ανάδοχος µε την συνδροµή των µελών του Φ.∆., θα συλλέξει, θα
καταγράψει και θα αποτυπώσει χωρικά σε GIS και σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο τις
υπάρχουσες αναφορές εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- ανάλογα βέβαια µε
τη διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή
επιφανειακά δεδοµένα κατανοµής).
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
αναφορά (π.χ. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες), επιστηµονικώς τεκµηριωµένες εκθέσεις,
µελέτες, ή εκδόσεις.
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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 είδους που έχει τεκµηριωθεί στη βιβλιογραφική ανασκόπηση
(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 GIS. Ο Ανάδοχος θα εντοπίσει τα σηµαντικότερα
κενά της βιβλιογραφίας.
•
Κατάρτιση συνοπτικής αναφοράς υπάρχουσας γνώσης
Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει µια συνοπτική αναφορά για τα είδη της ιχθυοπανίδας. 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 και οργάνωση σχεδίου επιτόπιων επισκέψεων

Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα καταρτίσουν το σχέδιο επιτόπιων
επισκέψεων µε σκοπό τη συµπλήρωση των πρωτοκόλλων αξιολόγησης της κατάστασης
διατήρησης των ειδών. Ο σχεδιασµός και η µέθοδος δειγµατοληψίας για τη συµπλήρωση των
πρωτοκόλλων εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης θα είναι ίδιος εντός και
εκτός περιοχών Natura 2000, αλλά θα είναι σε αδρότερο επίπεδο, εκτός εάν τεκµηριώνεται
διαφορετικά από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αιτιολογήσει την
αποτελεσµατικότητα του σχήµατος εργασίας πεδίου, δηλαδή την οργάνωση των σταθµών
δειγµατοληψίας, τις συχνότητες των δειγµατοληψιών και τους τρόπους δειγµατοληψίας για
τα διαφορετικά στάδια ζωής των ειδών, µε τρόπο που να διασφαλίζει τη µέγιστη χωρική
κάλυψη, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις εποχιακές ανάγκες µετακίνησης ή εύρεσης των
ειδών. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί και στον συγχρονισµό των εργασιών πεδίου. Για
την εκτίµηση της παρουσίας των ειδών εντός των περιοχών Natura 2000 θα ληφθούν υπόψη
η βάση δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 αλλά και η συλλογή των βιβλιογραφικών
αναφορών. Σηµειώνεται ότι σε όλες τις εργασίες πεδίου θα λαµβάνουν µέρος και στελέχη του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου για µεταφορά τεχνογνωσίας και
παροχή βοήθειας.
Για το σχέδιο επιτόπιων επισκέψεων ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει το χάρτη εξάπλωσης
και/ή εν δυνάµει γεωγραφικής εξάπλωσης κάθε είδους από τις βιβλιογραφικές αναφορές που
θα έχει συλλέξει και θα τοποθετήσει σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών, τις θέσεις των
επιτόπιων επισκέψεών του.
Εκτός των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 και εντός των περιοχών ευθύνης του Φορέα
∆ιαχείρισης 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 που θα πραγµατοποιηθούν και του
συνόλου των δειγµατοληψιών και πρωτοκόλλων αξιολόγησης που θα συµπληρωθούν στο
εσωτερικό του δικτύου Natura 2000, εκτός και τεκµηριωθεί διαφορετικά από τον Ανάδοχο.
• Καθορισµός της έντασης και του προτύπου κατανοµής των δειγµατοληψιών και
καθορισµός του πλέγµατος αναφοράς
Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα καθορίσει: α) την ένταση της
δειγµατοληπτικής προσπάθειας, β) το πρότυπο κατανοµής των δειγµατοληψιών εντός κάθε
περιοχής µελέτης γ) το πλέγµα (grid) αναφοράς ανά είδος, που θα είναι υποχρεωτικά το
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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 και του τρόπου κατανοµής των
δειγµατοληψιών που θα χρησιµοποιηθούν και για τον καθορισµό του κατάλληλου πλέγµατος
αναφοράς για τα είδη ιχθυοπανίδας είναι τα ακόλουθα: α) κριτήρια αφθονίας (σπάνιο,
σποραδικό, µέση αφθονία, άφθονο, πολύ κοινό ή και οµαδοποιήσεις τους) και β) κριτήρια
ευθύνης διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας. Η ευθύνη διατήρησης εξαρτάται από
παραµέτρους όπως ο χαρακτηρισµός του είδους ως προτεραιότητας από την Οδηγία 92/43, ο
ενδηµισµός του είδους, ο βαθµός τρωτότητας-ευαισθησίας του είδους κ.α.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης
κάθε είδους 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) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί,
εφόσον το είδος έχει σηµαντική παρουσία και δεν αναφέρεται απλώς ως παρόν και γ)
συνολικά στην περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης.
•

Οργάνωση µεθόδου δειγµατοληψίας

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα πρέπει να εφαρµόσει τη βέλτιστη
µέθοδο δειγµατοληψίας την οποία και θα τεκµηριώσει. Οι µέθοδοι και οι τεχνικές
δειγµατοληψίας και οι µέθοδοι καταγραφής των ενδιαιτηµάτων θα πρέπει να αιτιολογηθούν
και να υποστηρίζονται από σχετικά διεθνή ή εθνικά πρότυπα ή από τη διεθνή επιστηµονική
βιβλιογραφία. Η µέθοδος δειγµατοληψίας θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες οικολογικές
προτιµήσεις και το βιολογικό κύκλο του κάθε είδους, καθώς και την εποχή δραστηριότητάς
του, ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα δειγµατοληψίας του στο πεδίο.
•

Καθορισµός πρωτοκόλλων για την εργασία στο πεδίο

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης, θα καθορίσει τα πρωτοκόλλα εργασιών
πεδίου για την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ιχθυοπανίδας. Στα πρωτόκολλα συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και η
καταγραφή των κατάλληλων κατά περίπτωση περιβαλλοντικών παραµέτρων για τα είδη
ιχθυοπανίδας, όπως 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 αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης
ειδών ιχθυοπανίδας για την Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
•

Προγραµµατισµός ετήσιων επισκέψεων

Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα προτείνει πρόγραµµα ετήσιων
επισκέψεων για τα τρία στάδια εργασιών πεδίου, το οποίο και θα τεκµηριώσει. Κατά τη φάση
Β’, συνιστάται να γίνουν επισκέψεις µε τρόπο ώστε να µπορεί να συµπληρωθούν οι φόρµες
και να εξαχθούν συµπεράσµατα για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
στην περιοχή µελέτης και να µπορούν να προταθούν ικανοποιητικές τιµές αναφοράς και
στόχοι διατήρησης για όλες τις περιοχές µελέτης.
Κάποιες τοποθεσίες δειγµατοληψίας της φάσης Β µπορεί να αποδειχθούν ακατάλληλες, οπότε
και να αλλαχθούν κατά τα επόµενα χρόνια.
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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. Σε
σύντοµη αναφορά θα πρέπει να αναφέρει την αναµενόµενη ποιότητα των δεδοµένων και να
παρουσιάσει τον τρόπο που θα εκτιµηθούν για τα είδη: το (α) το εύρος εξάπλωσής των ειδών
(range), (β) το µέγεθος του πληθυσµού (population size), (γ) το είδος και την έκταση των
ενδιαιτηµάτων του (habitat area), (δ) τις επιδράσεις - πιέσεις - απειλές (προοπτικές
διατήρησης). Τέλος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο που 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 ποια από τα στοιχεία που θα καταθέσει θα πρέπει πιθανόν να
θεωρούνται απόρρητα και θα προτείνουν τρόπους χειρισµού των απόρρητων αυτών
δεδοµένων.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Α’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα συλλεχθούν για
τα είδη των τµηµάτων της παρούσας. Η βάση δεδοµένων θα δίνει πληροφορίες για τις
καταχωρηµένες θέσεις εµφάνισης κάθε είδους και θα συνδέεται µε γεωγραφική
απεικόνιση.
2.

Πρόταση καθορισµού πλέγµατος (grid) αναφοράς για τα είδη των τµηµάτων,
επιπρόσθετα στην υποχρεωτική χωρική αποτύπωση της κατανοµής κάθε είδους σε
πλέγµα αναφοράς 10 x 10 km.

3.

Συµµετοχή στην γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών
(διανυσµατικής µορφής χρησιµοποιώντας σηµεία, γραµµές ή πολύγωνα ανάλογα µε τη
µορφή των πρωτογενών δεδοµένων) της δυνητικής εξάπλωσης των ειδών ιχθυοπανίδας
σε κατάλληλο υπόβαθρο, µε σχετική τεκµηρίωση. Η τεκµηρίωση αυτή θα αφορά τα είδη
που αποτελούν αντικείµενο παρακολούθησης 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, όπου
απαιτείται.

4.

Τεκµηριωµένη επιστηµονικά πρόταση προγραµµατισµού εργασιών πεδίου (αριθµού και
θέσεων επισκέψεων πεδίου συνολικά και ανά έτος εργασιών πεδίου). Η πρόταση θα
περιλαµβάνει

6.

-

Τον τύπο των πρωτογενών δεδοµένων που θα συλλεχθούν από τις επιτόπιες
δειγµατοληψίες (παρουσία/ απουσία, σχετική αφθονία, πυκνότητα, φυσικοχηµικές
παραµέτρους κλπ).

-

Τον αριθµό και τη χωροθέτηση των θέσεων δειγµατοληψίας σε κατάλληλο
υπόβαθρο

-

Τη µεθοδολογία διερεύνησης των µη γνωστών εµφανίσεων των υπό µελέτη ειδών

-

Την εποχή και µέθοδο της δειγµατοληψίας

-

Την επαναληψιµότητα της δειγµατοληψίας

Τα πρωτόκολλα δειγµατοληψίας, εργασιών πεδίου και αξιολόγησης της κατάστασης
διατήρησης των ειδών που θα εφαρµοστούν κατά τις επισκέψεις στο πεδίο.
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7.

Προσχέδιο ανάλυσης των δεδοµένων πεδίου όπως προγραµµατίστηκαν να συλλεχθούν
µε βάση το σχέδιο δειγµατοληψίας, προκειµένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των ειδών.

8.

Κατάρτιση και έναρξη προγράµµατος εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα
∆ιαχείρισης.

Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης
και θα εγκριθούν.
ΦΑΣΗ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
•

Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής

Θα συνεχιστεί η συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών αναφορών
εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- για τα είδη ιχθυοπανίδας, ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή
επιφανειακά δεδοµένα κατανοµής).
•

Συλλογή πληροφοριών πεδίου

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα συλλέξει στο
πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της φάσης Α.
•

Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων

Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα καταχωρήσει
σε βάση δεδοµένων που θα δοθεί σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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» όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε είδους. Η βάση δεδοµένων θα περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα που θα
οδηγούν στη χαρτογραφική αποτύπωση που ζητείται σε GIS.
•

Αξιολόγηση δεδοµένων και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους

Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την κατάσταση διατήρησης κάθε είδους µε βάση τις παραµέτρους
(α) εύρος εξάπλωσης (range), (β) µέγεθος του πληθυσµού (population size), (γ) έκταση των
ενδιαιτηµάτων του (habitat area), (δ) 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) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που
θα µελετηθεί, γ) συνολικά στην περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η αναγωγή της
αξιολόγησης από το επίπεδο του κελιού του πλέγµατος αναφοράς (grid) στο επίπεδο της ΕΖ∆
(εφόσον η ΕΖ∆ καλύπτει κελιά περισσότερα του ενός), θα γίνει µε µαθηµατική προσέγγιση
που θα δοθεί σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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.
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•

Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης και κάθε είδους

Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα αποτυπώσει
χωρικά την εξάπλωση κάθε είδους σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η αποτύπωση θα γίνει αρχικά µε
πολύγωνα γραµµές ή σηµεία σε µικρή κλίµακα (π.χ. 1:250.000 ή 1:100.000). Στη συνέχεια
θα εφαρµοστεί πάνω στα όρια πλέγµα αναφοράς α) 10 χ 10 km και β) αναλυτικότερο πλέγµα
αναφοράς σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της φάσης Α και θα γίνει χαρτογραφική
αποτύπωση της εξάπλωσης των ειδών στα προαναφερόµενα πλέγµατα.
Για είδη σπάνια, ενδηµικά ή προτεραιότητας θα γίνει επιπλέον αποτύπωση µε χρωµατική
διαβάθµιση και σχετικό επεξηγηµατικό υπόµνηµα. Η χρωµατική διαβάθµιση στο εσωτερικό
του κελιού του πλέγµατος αναφοράς θα σχετίζεται µε:
α) ποσοτική αξιολόγηση µε βάση το µέγεθος του πληθυσµού του είδους στο εσωτερικό του
κελιού του ορισµένου πλέγµατος αναφοράς
β) ποιοτική αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης του είδους στο εσωτερικό του κελιού του
ορισµένου πλέγµατος αναφοράς 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).
Στην περίπτωση που δεν µπορεί να αποτυπωθεί η πληθυσµιακή πυκνότητα µε χρωµατική
διαβάθµιση, εφόσον είναι εφικτό, µπορεί να αποτυπωθεί µε χρωµατική διαβάθµιση η έκταση
της ύπαρξης κατάλληλου ενδιαιτήµατος εντός του πλέγµατος αναφοράς, µε σχετικό
επεξηγηµατικό υπόµνηµα.
Επίσης, θα αποτυπωθεί χωρικά σε διανυσµατική µορφή και σε πλέγµα 10 Χ10 km το εύρος
εξάπλωσης (range) κάθε είδους.
• Αποτύπωση και αξιολόγηση διαφορών
Ο Ανάδοχος θα περιγράψει και θα αξιολογήσει τις διαφορές σε σχέση µε την προηγούµενη
έκθεση εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ την περίοδο 2000 – 2006).
• Καθορισµός Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favourable Reference Values)
Ο Ανάδοχος θα προτείνει Ικανοποιητικές Τιµές Αναφοράς (εύρους εξάπλωσης - range και
έκτασης - area) για κάθε υπό εξέταση είδος. Οι τιµές θα αναφέρονται σε κάθε ΕΖ∆ ή οµάδα
ΕΖ∆ που απαντάται το είδος.
• Καθορισµός Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation objectives)
Ο Ανάδοχος θα προτείνει Στόχους ∆ιατήρησης για τα είδη ιχθυοπανίδας της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ. Για την κατάρτιση της πρότασης Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς και στόχων
∆ιατήρησης, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε 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
ΥΠΕΚΑ.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Β’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1.

Συµπληρωµένη έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα
συλλεχθούν. Η βάση δεδοµένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις
εµφάνισης κάθε είδους και θα συνδέεται µε γεωγραφική απεικόνιση σε GIS.
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2.

Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για τα είδη ιχθυοπανίδας και για κάθε
θέση επιτόπιου ελέγχου αποτυπωµένα σε βάση δεδοµένων και αρχεία GIS.

3.

Τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα είδη
ιχθυοπανίδας, για κάθε ΕΖ∆ 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 είδους: 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 και β) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί γ) στην περιοχή
εξάπλωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης.

5.

Συµµετοχή στην σύνταξη χαρτών υφιστάµενης κατανοµής και εύρους εξάπλωσης για τα
είδη ιχθυοπανίδας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης Β’.

6.

Πρόταση Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference Values) για τα είδη
ιχθυοπανίδας, για κάθε ΕΖ∆ ή οµάδα ΕΖ∆.

7.

Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για τα είδη ιχθυοπανίδας του
Παραρτήµατος ΙΙ.

8.

Συµπληρωµένο-επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της φάσης Γ’ µε βάση τα
προς επίλυση προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούµενες φάσεις συλλογής
δεδοµένων πεδίου.

9.

Έκθεση πεπραγµένων της φάσης Β’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν. Η έκθεση θα περιλαµβάνει και
θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης.

Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης
και θα εγκριθούν.
ΦΑΣΗ Γ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
•

Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής

Για τα είδη ιχθυοπανίδας ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική
αποτύπωση των υπαρχουσών αναφορών εξάπλωσής τους -τουλάχιστον των τελευταίων 40
ετών- ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων
(σηµειακά, γραµµικά ή επιφανειακά δεδοµένα κατανοµής).
•

Συλλογή πληροφοριών πεδίου

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης θα συλλέξει στο
πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί στον προγραµµατισµό της φάσης Α’ και την
επικαιροποιηµένη του µορφή, όπως εγκρίθηκε στη φάση Β’.
• Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα καταχωρήσει
στη βάση δεδοµένων που θα τους δοθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ και τον Ανάδοχο της µελέτης «Οριζόντιος τεχνικός και επιστηµονικός συντονισµός
των µελετών Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης ∆ιατήρησης Ειδών και Τύπων
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Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων», όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους.
•

Πρόταση τροποποίησης της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, µε βάση τα
δεδοµένα των δειγµατοληψιών θα συντάξει πρόταση τροποποίησης εφόσον κριθεί
απαραίτητο, της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 (Τυποποιηµένο ∆ελτίο
∆εδοµένων - Standard Data Form) για κάθε πεδίο που άπτεται του αντικειµένου της µελέτης
του. Η επικαιροποίηση της βάσης του Natura 2000 θα γίνει στην επικαιροποιηµένη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µορφή των εντύπων κατά τη φάση Γ’ της µελέτης. Κατά την
τροποποίηση της βάσης δεδοµένων του Natura 2000 θα ληφθούν υπόψη οι εργασίες πεδίου
αλλά και οι βιβλιογραφικές αναφορές κατόπιν τεκµηρίωσης και αξιολόγησης της σηµασίας
τους.
•

Αξιολόγηση δεδοµένων – Πρόταση ένταξης νέων περιοχών στο ∆ίκτυο Νatura 2000

Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τα δεδοµένα που έχει συλλέξει ώστε να αξιολογήσει την πληρότηταεπάρκεια του Εθνικού ∆ικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση του εξεταζόµενου κάθε φορά
είδους, σε συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης και σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια της
ΕΕ. Ο Ανάδοχος θα συντάξει, όπου και εάν απαιτείται, σε συνεννόηση µε το Φορέα
∆ιαχείρισης, πρόταση ένταξης νέων περιοχών στο ∆ίκτυο Νatura 2000 σύµφωνα µε τα
σχετικά κριτήρια και υφιστάµενες αξιολογήσεις της ΕΕ. Η πρόταση θα αφορά σε
συµπληρωµένα Τυποποιηµένα ∆ελτία και σε χάρτες. Η χαρτογραφική αποτύπωση των
προτάσεων θα γίνει σε κλίµακα τουλάχιστον 1:50.000. Σηµειώνεται ότι προτάσεις για ένταξη
νέων περιοχών πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως
«τεκµηριωµένης αξιοπιστίας».
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Γ’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Συµπληρωµένη έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα
συλλεχθούν. Η βάση δεδοµένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις
εµφάνισης κάθε είδους και θα συνδέεται µε γεωγραφική απεικόνιση.
2.

Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου και παρακολούθησης για τα είδη
ιχθυοπανίδας και για κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου σε ηλεκτρονική µορφή αποτυπωµένα
στη βάση δεδοµένων.

3.

Τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα είδη
ιχθυοπανίδας, για κάθε περιοχή εξέτασης συνολικά, για κάθε ΕΖ∆ και, όπου είναι
εφικτό, για κάθε κελί αναφοράς.

4.

Συµπληρωµένο – επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της Φάσης ∆, µε βάση
την εµπειρία και τα προς επίλυση προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά το πρώτο έτος
συλλογής δεδοµένων πεδίου.

5.

Επικαιροποιηµένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura
2000 σε Access 2007.

6.

Αναλυτική έκθεση καταγραφής των αλλαγών για κάθε πεδίο της βάσης δεδοµένων του
∆ικτύου Natura 2000.

7.

Έκθεση µε ανάλυση των δεδοµένων που έχουν συλλεγεί και µε αξιολόγηση της
πληρότητας-επάρκειας του Εθνικού ∆ικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση του
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εξεταζόµενου κάθε φορά είδους και πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών
Natura 2000 συνοδευόµενη από χάρτες 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 GIS και η ανάλυσή της σε κλίµακα 1:50.000 ή και
αναλυτικότερη.
8.

Έκθεση πεπραγµένων της φάσης Γ’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν. Η έκθεση θα περιλαµβάνει και
θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης.

Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης
και θα εγκριθούν.
ΦΑΣΗ ∆: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
•

Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων

Ο Ανάδοχος θα καταχωρήσει σε βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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», όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε είδους.
•

Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης κάθε είδους

Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει χωρικά την εξάπλωση κάθε είδους σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η
αποτύπωση θα γίνει αρχικά µε πολύγωνα γραµµές ή σηµεία σε µικρή κλίµακα (π.χ.
1:250.000 ή 1:100.000). Στη συνέχεια θα εφαρµοστεί πάνω στα όρια πλέγµα αναφοράς α)
10 χ 10 km και β) αναλυτικότερο πλέγµα αναφοράς σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της
φάσης Α και θα γίνει χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης των ειδών στα
προαναφερόµενα πλέγµατα.
Για είδη σπάνια, ενδηµικά ή προτεραιότητας θα γίνει επιπλέον αποτύπωση µε χρωµατική
διαβάθµιση και σχετικό επεξηγηµατικό υπόµνηµα. Η χρωµατική διαβάθµιση στο εσωτερικό
του κελιού του πλέγµατος αναφοράς θα σχετίζεται µε:
α) ποσοτική αξιολόγηση µε βάση το µέγεθος του πληθυσµού του είδους στο εσωτερικό του
κελιού του ορισµένου πλέγµατος αναφοράς
β) ποιοτική αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης του είδους στο εσωτερικό του κελιού του
ορισµένου πλέγµατος αναφοράς 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).
Στην περίπτωση που δεν µπορεί να αποτυπωθεί η πληθυσµιακή πυκνότητα µε χρωµατική
διαβάθµιση, ο Ανάδοχος, εφόσον είναι εφικτό, µπορεί να αποτυπώσει µε χρωµατική
διαβάθµιση την έκταση της ύπαρξης κατάλληλου ενδιαιτήµατος εντός του πλέγµατος
αναφοράς, µε σχετικό επεξηγηµατικό υπόµνηµα.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει χωρικά σε διανυσµατική µορφή και σε πλέγµα 10 Χ10 km
το εύρος εξάπλωσης (range) κάθε είδους.
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Τέλος, ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα τεκµηριώσει τις διαφορές σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα της φάσης Β’.
•

Αξιολόγηση δεδοµένων και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους

Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την κατάσταση διατήρησης κάθε είδους: 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)
σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί και γ) στην περιοχή ευθύνης του Φορέα
∆ιαχείρισης. Η αναγωγή από το επίπεδο του κελιού grid) στο επίπεδο της ΕΖ∆ (εφόσον η ΕΖ∆
καλύπτει κελιά περισσότερα του ενός) θα γίνει µε µαθηµατική προσέγγιση που θα δοθεί από
το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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 της φάσης Β’.
•

Πρόταση για τα
παρακολούθησης

πρωτόκολλα

και

τη

διαδικασία

µελλοντικής

συστηµατικής

Ο Ανάδοχος θα συντάξει πρόταση για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία µελλοντικής
συστηµατικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης των υπό εξέταση ειδών στην
περιοχή µελέτης. Η πρόταση θα περιλαµβάνει αναλυτική ανάπτυξη των επιµέρους στόχων της
παρακολούθησης, τους επιµέρους τύπους παρακολούθησης, τη διαχείριση δεδοµένων, την
εξασφάλιση ποιότητας των δεδοµένων, τις απαραίτητες αναλύσεις δεδοµένων. Θα
περιλαµβάνει επίσης τη διάκριση σε επιµέρους δίκτυα παρακολούθησης ανάλογα µε τους
στόχους, π.χ. Γενική επόπτευση της κατάστασης των ειδών, ειδική παρακολούθηση για είδη
σε κρίσιµη κατάσταση, παρακολούθηση επίτευξης στόχων µέτρων αποκατάστασης και
προστασίας καθώς και κοστολόγηση του συστήµατος παρακολούθησης στο µέλλον. Επίσης,
θα πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της µεθοδολογίας ανά περιοχή µελέτης κατά τις ίδιες
περιόδους, ώστε η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων να είναι εφικτή και να είναι δυνατή η
εκτίµηση των τάσεων.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ∆’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Συµπληρωµένη τελική έκθεση και βάση δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων θα δίνει
πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις εµφάνισης κάθε είδους και θα συνδέεται µε
γεωγραφική απεικόνιση.
2.

Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για τα είδη ιχθυοπανίδας και για κάθε
θέση επιτόπιου ελέγχου σε ηλεκτρονική µορφή, αποτυπωµένα στη βάση δεδοµένων.

3.

Τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα είδη
ιχθυοπανίδας, για κάθε ΕΖ∆ που θα µελετηθεί και, για κάθε κελί αναφοράς που θα
γίνουν δειγµατοληψίες ή που είναι δυνατή η συµπλήρωσή τους µε βάση τις
βιβλιογραφικές αναφορές.
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4.

Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους: 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) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί και γ) στην περιοχή
ευθύνης κάθε Φορέα ∆ιαχείρισης.

5.

Χάρτες κατανοµής όσο και εύρους εξάπλωσης για τα είδη ιχθυοπανίδας σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης ∆.

6.

Έκθεση αποτύπωσης των διαφορών σε σχέση µε την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε είδους.

7.

Εισήγηση για τη διαδικασία µελλοντικής
κατάστασης διατήρησης των ειδών.

8.

Έκθεση σε σχέση µε την εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης.

συστηµατικής

παρακολούθησης

της

Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα
∆ιαχείρισης και θα εγκριθούν.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ
Βάσεις δεδοµένων
Η βάση δεδοµένων θα παραδοθεί σε µορφή Access 2007.
Χάρτες
Σε εφαρµογή του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10), το σύνολο των παραγόµενων
ψηφιακών αρχείων από τις µελέτες θα πρέπει να είναι συµβατά µε την Εθνική Υποδοµή
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ).
Επιπρόσθετα, στον Φορέα ∆ιαχείρισης και στο ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να µεταβιβάζονται τα πλήρη
δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των παραγόµενων γεωχωρικών δεδοµένων και των
σχετικών µεταδεδοµένων, χωρίς κανένα περιορισµό για τη διάθεσή τους σε τρίτους.
Οι πληροφορίες που αφορούν σε σηµειακά, γραµµικά και επιφανειακά στοιχεία θα είναι στο
προβολικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87. Η επεξεργασία αυτών που θα είναι σε ψηφιδωτή µορφή θα
είναι στο πλέγµα αναφοράς ETRS 89 και το προβολικό σύστηµα LAEA.
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. Τροποποίηση του N.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
Η ακριβής µορφή των παραδοτέων (περιεχόµενο των χαρτών, απεικόνιση, σταθερότυπα,
σύµβολα, χρωµατολόγιο, οδηγίες χαρτογραφικής σύνθεσης, υποµνήµατα χαρτών, λεζάντες,
κλπ.) θα εξειδικευθούν σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης σε συνεργασία µε το Τµήµα
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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». Οι χάρτες θα είναι σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών και θα
δοθούν και µε τη µορφή εικόνας.
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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. δορυφορικές εικόνες) πρέπει να είναι της τάξης των 10 µέτρων, η οποία είναι επίσης
συµβατή µε τα υπόβαθρα της κλίµακας 1:50.000.
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε το 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» θα πρέπει να αποφασίσουν για τους κανόνες γενίκευσης
που θα εφαρµοστούν στη χαρτογράφηση κάθε είδους. Οι κανόνες γενίκευσης αφορούν στη
«γεωµετρία» των περιγραµµάτων των πολυγώνων που αντιπροσωπεύουν τις περιοχές
εξάπλωσης των ειδών καθώς επίσης στα ελάχιστα εµβαδά πολυγώνων που θα καταγράφονται
ως οντότητες, πολυγωνικές ή ακόµα σηµειακές. Οι εν λόγω κανόνες επηρεάζονται από:
1. το χαρακτήρα της εξάπλωσης του είδους
• το είδος παρουσιάζει συγκεντρώσεις σε µικρές επιφάνειες ή εµφανίζεται σε µεγάλες
εκτάσεις
•
τα όρια εξάπλωσης ενός είδους είναι σαφή ή όχι
2. τις µεθόδους που εφαρµόζονται για την καταγραφής του
Σε κάθε περίπτωση η χάραξη των ορίων πρέπει να µπορεί να τεκµηριώνεται.
Σε ότι αφορά στην εξάπλωση και στο εύρος εξάπλωσης, η απεικόνιση γίνεται µε χάρτη
πολυγώνων ή χάρτη κουκίδων. Οι χαρτογραφικές πληροφορίες θα πρέπει να αποδίδονται στο
κατάλληλο, ανάλογα µε την περίπτωση, υπόβαθρο.
Σε ότι αφορά στον πληθυσµό, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης και ο χάρτης να
είναι σε ψηφιδωτή µορφή.
Σε ότι αφορά στην ποιότητα ενδιαιτηµάτων, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης
και ο χάρτης να είναι σε ψηφιδωτή µορφή.

4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η κυριότητα του συνόλου των παραδοτέων του έργου από την ηµεροµηνία έναρξης της
παρούσας µέχρι και την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής του, ανήκει εξ ολοκλήρου στην
Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, την
τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια έργα
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία,
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά
την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και
τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από
της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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5. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε τέσσερεις φάσεις, ως ακολούθως.


Α’ φάση (2 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης)



Β’ φάση (5 µήνες)



Γ’ φάση (5 µήνες)



∆’ φάση (από την παραλαβή της Γ’ φάσης έως 31/10/2015)

Για τη συνέχιση των εργασιών καθώς και την αποπληρωµή των δόσεων απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η έγκριση των παραδοτέων κάθε φάσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου.
O Ανάδοχος οφείλει, επίσης, κατά την εκτέλεση του Έργου:
• 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 ΕΠΠΕΡΑΑ.
• Να ενηµερώνει και να λαµβάνει έγκριση από τον Συντονιστή της πράξης του ΕΠΠΕΡΑΑ, 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.
• Να ενηµερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αλλαγή του νοµοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου που διέπει το αντικείµενο της πράξης του ΕΠΠΕΡΑΑ 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.
• Να κάνει χρήση της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής της Αναθέτουσας Αρχής
συµπεριλαµβανοµένων των εφαρµογών και διαδικασιών της (π.χ. πρωτόκολλο, κλπ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Για την Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
«Παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή
εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και
αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας -µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ,
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών»,
που αποτελεί Τµήµα της ∆ράσης 3, της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1: "∆ράσεις
για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας", του Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ.

ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και
Πίνδου

Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίµηµα του Προτεινοµένου έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθµητικά)
………………Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι έχω λάβει
γνώση όλων των όρων του ∆ιαγωνισµού και τους αποδέχοµαι ρητά και ανεπιφύλακτα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ
Φ.Π.Α.)

Άλλες
υπηρεσίες
που
παρέχει ο
υποψήφιος χωρίς δαπάνη:

Τόπος – Ηµεροµηνία:

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόµιµου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ∆ΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ
92/43/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ».

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ)
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»
Τµήµα της ∆ράσης 3 της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «∆ράσεις
για την Προστασία και ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας»

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς)

Ανάδοχος
……………………………………………………………………………………………………….
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ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙ∆ΑΣ, ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ 92/43/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΖΩΝΩΝ»

Στους Ασπραγγέλους, σήµερα την …….. 2014 ηµέρα ………….., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
Α. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» µε έδρα στο ∆ήµο
Γρεβενών, µε Α.Φ.Μ. 099922591 (∆.Ο.Υ. Γρεβενών), καλούµενος στο εξής «Αναθέτουσα
Αρχή», νοµίµως εκπροσωπούµενος, σύµφωνα µε τους Νόµους 2742/1999 και 3044/2002 και
την Υπουργική Απόφαση 8449/23-02-2010 (ΦΕΚ 46/ΥΟ∆∆/28.02.2010), από τον κ.
∆ηµοσθένη Κουπτσίδη, Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου, και
B. «ο Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. Την υπ.αριθµ.183741/23-11-2010 Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Οργάνωση και
Λειτουργία της Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και
του Φορέα ∆ιαχείρισής της» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη 2007-2013».
2. Τον Κανονισµό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή
µελετών και υπηρεσιών, την προµήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συµβάσεων του Φορέας
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311Β΄/19.9.05)
και τις διορθώσεις σφαλµάτων αυτού (ΦΕΚ560Β/1/04/2008).
3. Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξης µε τίτλο: «Οργάνωση και
Λειτουργία της Προστατευόµενης Περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και
του Φορέα ∆ιαχείρισής της».
4. Την υπ.αριθµ.116356/15-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της 1ης Τροποποίησης της
Πράξης: «Προστασία και ∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας
Πίνδου» µε κωδικό MIS 302528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον - Αειφόρος
Ανάπτυξη».
5. Την υπ. αριθµ. 119029/4-5-2012/ΕΥ∆-ΕΠΠΕΡΑΑ προέγκριση της υλοποίησης µε ίδια µέσα
(Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1 «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» της ενταγµένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ Πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου».
6. Την απόφαση στο θέµα 2 της 1ης Έκτακτης /14/19-03-2014 Συνεδρίασης του ∆Σ του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (Α∆Α ΒΙΞΞ46Ψ8ΒΩ-ΑΣΕ) που
αφορά την έγκριση της απόφασης για την «Παροχή υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την
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υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική
παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας –µε έµφαση στα είδη της
92/43/ΕΟΚ στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και Περιφερειακών
ζωνών» και τροποποιεί την υπ’ αριθµ. 187/4-3-2014 Απόφαση του ∆.Σ του Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου ως προς το τµήµα που αναφέρει την
επαναπροκήρυξη του ∆ιαγωνισµού µε τους ίδιους όρους της αρχικής ∆ιακήρυξης.
7. Την Απόφαση στο θέµα της 1ης Έκτακτης /14/19-03-2014 Συνεδρίασης του ∆Σ του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου (Α∆Α ΒΙΞΞ46Ψ8ΒΩ-ΓΜ∆)
που αφορά τον ορισµό Επιτροπής ∆ιαγωνισµού – Παρακολούθησης για την υλοποίηση
του τµήµατος της ∆ράσης 3, της απόφασης επιστασίας του Υποέργου 1 «Παροχή
υπηρεσιών ειδικού συνεργάτη για την υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης γνώσης
στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση των ειδών
ιχθυοπανίδας –µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου και Περιφερειακών ζωνών».
8. Την υπ’ αριθµ. … Προσφορά του «…», για την Παροχή Υπηρεσιών «στην υποβοήθηση
και παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και
αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας –µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ στην
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών»,
συνολικού ποσού … € (µε Φ.Π.Α.).
9. Το υπ’ αριθµ. …../…-…-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του Φορέα ∆ιαχείρισης
Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου για την Ανάθεση «υποβοήθηση και παροχή
εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο
διαχείριση της Των ειδών ιχθυοπανίδας –µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ στην
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών».
10. Την µε αριθµό … Απόφαση της ..ης συνεδρίασης (….-…-2014) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου, σύµφωνα µε την οποία
ανατίθεται η Παροχή Υπηρεσιών «Για την
υποβοήθηση και παροχή εξειδικευµένης
γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της Των
ειδών ιχθυοπανίδας –µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή του Εθνικού
Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών», στον ενταύθα δεύτερο
συµβαλλόµενο «…»
11. Το υπ’ αριθµ. Πρωτ. …. Έγγραφο του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και
Πίνδου µε θέµα «Υπογραφή Σύµβασης».
12. Την µε αρ. πρωτ. …../…. (Α∆Α: ….) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
13. ∆εν υφίστανται εκκρεµότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα
µέτρα κατά του διαγωνισµού και των αποφάσεων που τον αφορούν.
Συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη σύµβαση αυτή ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου»
αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την Παροχή Υπηρεσιών «Για την υποβοήθηση και
παροχή εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και αειφόρο
διαχείριση της των ειδών ιχθυοπανίδας –µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ, στην περιοχή
του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών», που αποτελεί Τµήµα
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της ∆ράσης 3 της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1: «∆ράσεις για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας», του Τ∆ΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά την «πρόσληψη τριών
εξωτερικών συνεργατών (ειδικών επιστηµόνων) µε στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου», που συγχρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µε τη
διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών και τη συµµετοχή στην ανάπτυξη
και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνεργία µε τις
παρεµβάσεις των άλλων διαρθρωτικών ταµείων.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν, περιγράφονται σε τέσσερες (4) διακριτές φάσεις, ως
ακολούθως:
ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
•

Βιβλιογραφική συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των ειδών ιχθυοπανίδας

Για τα είδη ιχθυοπανίδας, ο Ανάδοχος µε την συνδροµή των µελών του Φ.∆., θα συλλέξει, θα
καταγράψει και θα αποτυπώσει χωρικά σε GIS και σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο τις
υπάρχουσες αναφορές εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- ανάλογα βέβαια µε
τη διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή
επιφανειακά δεδοµένα κατανοµής).
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
αναφορά (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 των ειδών ιχθυοπανίδας και έχει τεκµηριωθεί στη βιβλιογραφική
ανασκόπηση (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 GIS. Ο Ανάδοχος θα εντοπίσει τα
σηµαντικότερα κενά της βιβλιογραφίας.
•
Κατάρτιση συνοπτικής αναφοράς υπάρχουσας γνώσης
Ο Ανάδοχος θα ετοιµάσει µια συνοπτική αναφορά για το είδος. Αυτή η συνοπτική αναφορά
θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνοψίζει την υπάρχουσα γνώση και ταυτόχρονα να
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υπηρετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις και τους σκοπούς της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
•

Τεκµηρίωση και οργάνωση σχεδίου επιτόπιων επισκέψεων

Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα καταρτίσουν το σχέδιο επιτόπιων
επισκέψεων µε σκοπό τη συµπλήρωση των πρωτοκόλλων αξιολόγησης της κατάστασης
διατήρησης των ειδών. Ο σχεδιασµός και η µέθοδος δειγµατοληψίας για τη συµπλήρωση των
πρωτοκόλλων εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης, θα είναι ίδιος εντός
και εκτός περιοχών Natura 2000. Ωστόσο, εκτός των περιοχών Natura 2000, αλλά εντός των
περιοχών ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης, η αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των
ειδών ιχθυοπανίδας θα είναι σε αδρότερο επίπεδο, εκτός εάν τεκµηριώνεται διαφορετικά από
τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αιτιολογήσει την αποτελεσµατικότητα του σχεδίου
εργασίας πεδίου, δηλαδή την οργάνωση των σταθµών δειγµατοληψίας, τις συχνότητες των
δειγµατοληψιών και τους τρόπους δειγµατοληψίας ανά εποχή και χωρική κατανοµή
υποπληθυσµών των ειδών ιχθυοπανίδας, µε τρόπο που να διασφαλίζει τη µέγιστη χωρική
τους κάλυψη, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις εποχιακές ανάγκες µετακίνησης των ειδών
ιχθυοπανίδας. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί και στο συγχρονισµό των εργασιών
πεδίου. Για την εκτίµηση της παρουσίας των ειδών ιχθυοπανίδας εντός των περιοχών Natura
2000 θα ληφθούν υπόψη η βάση δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 αλλά και η συλλογή
των βιβλιογραφικών αναφορών. Σηµειώνεται ότι σε όλες τις εργασίες πεδίου θα λαµβάνουν
µέρος και στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου για
µεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή βοήθειας.
Για το σχέδιο επιτόπιων επισκέψεων ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει το χάρτη εξάπλωσης
και/ή εν δυνάµει της γεωγραφικής εξάπλωσης των ειδών ιχθυοπανίδας από τις
βιβλιογραφικές αναφορές που θα έχει συλλέξει και θα τοποθετήσει σε Γεωγραφικό Σύστηµα
Πληροφοριών, τις θέσεις των επιτόπιων επισκέψεών του.
Εκτός των περιοχών του ∆ικτύου Natura 2000 και εντός των περιοχών ευθύνης του Φορέα
∆ιαχείρισης 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 που θα πραγµατοποιηθούν και του
συνόλου των δειγµατοληψιών και πρωτοκόλλων αξιολόγησης που θα συµπληρωθούν στο
εσωτερικό του δικτύου Natura 2000, εκτός και τεκµηριωθεί διαφορετικά από τον Ανάδοχο.
• Καθορισµός της έντασης και του προτύπου κατανοµής των δειγµατοληψιών και
καθορισµός του πλέγµατος αναφοράς
Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα καθορίσει: α) την ένταση της
δειγµατοληπτικής προσπάθειας, β) το πρότυπο κατανοµής των δειγµατοληψιών εντός κάθε
περιοχής µελέτης γ) το πλέγµα (grid) αναφοράς για το είδος, που θα είναι υποχρεωτικά µέσα
στα πλαίσια του προτεινόµενου ευρωπαϊκού πλέγµατος, 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 και του τρόπου
κατανοµής των δειγµατοληψιών που θα χρησιµοποιηθούν και για τον καθορισµό του
κατάλληλου πλέγµατος αναφοράς για το είδος είναι τα ακόλουθα: α) κριτήρια αφθονίας
(σπάνιο, σποραδικό, µέση αφθονία, άφθονο, πολύ κοινό ή και οµαδοποιήσεις τους) και β)
κριτήρια ευθύνης διατήρησης για το είδος. Η ευθύνη διατήρησης εξαρτάται από παραµέτρους
όπως ο χαρακτηρισµός των ειδών ιχθυοπανίδας ως «είδος προτεραιότητας» από την Οδηγία
92/43, ο ενδηµισµός των ειδών ιχθυοπανίδας, ο βαθµός τρωτότητας-ευαισθησίας των ειδών
ιχθυοπανίδας κ.α.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των
ειδών ιχθυοπανίδας θα γίνει: α) στα κελιά του πλέγµατος (grid cell) όπου θα γίνει
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δειγµατοληψία και στα κελιά όπου µε βάση βιβλιογραφική τεκµηρίωση και την κρίση ειδικών
είναι δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, β) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που
θα µελετηθεί, εφόσον το είδος έχει σηµαντική παρουσία και δεν αναφέρεται απλώς ως παρόν
και γ) συνολικά στην περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης.
• Οργάνωση µεθόδου δειγµατοληψίας
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα πρέπει να εφαρµόσει τη βέλτιστη
µέθοδο δειγµατοληψίας την οποία και θα τεκµηριώσει. Οι µέθοδοι και οι τεχνικές
δειγµατοληψίας και οι µέθοδοι καταγραφής των ενδιαιτηµάτων θα πρέπει να αιτιολογηθούν
και να υποστηρίζονται από σχετικά διεθνή ή εθνικά πρότυπα ή από τη διεθνή επιστηµονική
βιβλιογραφία. Η µέθοδος δειγµατοληψίας θα λαµβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες οικολογικές
προτιµήσεις και το βιολογικό κύκλο των ειδών ιχθυοπανίδας, καθώς και την εποχή
δραστηριότητάς του, ώστε να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα δειγµατοληψίας του στο πεδίο.
• Καθορισµός πρωτοκόλλων για την εργασία στο πεδίο
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης, θα καθορίσει τα πρωτοκόλλα εργασιών
πεδίου για την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ιχθυοπανίδας. Στα πρωτόκολλα συλλογής δεδοµένων θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και η
καταγραφή των κατάλληλων κατά περίπτωση περιβαλλοντικών παραµέτρων για το είδος,
όπως 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 αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ιχθυοπανίδας για την Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
• Προγραµµατισµός ετήσιων επισκέψεων
Ο Ανάδοχος σε συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης θα προτείνει πρόγραµµα ετήσιων
επισκέψεων για τα τρία στάδια εργασιών πεδίου, το οποίο και θα τεκµηριώσει. Κατά τη φάση
Β’, συνιστάται να γίνουν επισκέψεις µε τρόπο ώστε να µπορεί να συµπληρωθούν οι φόρµες
και να εξαχθούν συµπεράσµατα για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
στην περιοχή µελέτης και να µπορούν να προταθούν ικανοποιητικές τιµές αναφοράς και
στόχοι διατήρησης για όλες τις περιοχές µελέτης.
Κάποιες τοποθεσίες δειγµατοληψίας της φάσης Β µπορεί να αποδειχθούν ακατάλληλες, οπότε
και να αλλαχθούν κατά τα επόµενα χρόνια.
•

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. Σε
σύντοµη αναφορά θα πρέπει να αναφέρει την αναµενόµενη ποιότητα των δεδοµένων και να
παρουσιάσει τον τρόπο που θα εκτιµηθούν για το είδος: το (α) το εύρος εξάπλωσής του
(range), (β) το µέγεθος του πληθυσµού (population size), (γ) το είδος και την έκταση των
ενδιαιτηµάτων του (habitat area), (δ) τις επιδράσεις - πιέσεις - απειλές (προοπτικές
διατήρησης). Τέλος θα πρέπει να παρουσιάσει τον τρόπο που 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 ποια από τα στοιχεία που θα καταθέσει θα πρέπει πιθανόν να
θεωρούνται απόρρητα και θα προτείνουν τρόπους χειρισµού των απόρρητων αυτών
δεδοµένων.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Α’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
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1. Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα συλλεχθούν για
το είδος και τους πληθυσµούς της παρούσας. Η βάση δεδοµένων θα δίνει
πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις εµφάνισης των ειδών ιχθυοπανίδας και θα
συνδέεται µε γεωγραφική απεικόνιση.
2. Πρόταση καθορισµού πλέγµατος (grid) αναφοράς για το είδος και επιπρόσθετα στην
υποχρεωτική χωρική αποτύπωση της κατανοµής του σε πλέγµα αναφοράς 10 x 10
km.
3. Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (διανυσµατικής
µορφής χρησιµοποιώντας σηµεία, γραµµές ή πολύγωνα ανάλογα µε τη µορφή των
πρωτογενών δεδοµένων) της δυνητικής εξάπλωσης των ειδών ιχθυοπανίδας σε
κατάλληλο υπόβαθρο, µε τη σχετική τεκµηρίωση. Η τεκµηρίωση αυτή θα αφορά το
είδος που αποτελεί αντικείµενο παρακολούθησης 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, όπως απαιτείται.
4. Τεκµηριωµένη επιστηµονικά πρόταση προγραµµατισµού εργασιών πεδίου (αριθµού και
θέσεων επισκέψεων πεδίου συνολικά, ανά εποχή και ανά έτος εργασιών πεδίου). Η
πρόταση θα περιλαµβάνει:
-

Τον τύπο των πρωτογενών δεδοµένων που θα συλλεχθούν από τις επιτόπιες
δειγµατοληψίες (παρουσία/ απουσία, σχετική αφθονία, πυκνότητα, φυσικοχηµικές
παραµέτρους κλπ).

-

Τον αριθµό και τη χωροθέτηση των θέσεων δειγµατοληψίας σε κατάλληλο
υπόβαθρο

-

Τη µεθοδολογία
ιχθυοπανίδας

-

Την εποχή και τη µέθοδο της δειγµατοληψίας

-

Την επαναληψιµότητα της δειγµατοληψίας

διερεύνησης

των

µη

γνωστών

εµφανίσεων

των

ειδών

5. Τα πρωτόκολλα δειγµατοληψίας, εργασιών πεδίου και αξιολόγησης της κατάστασης
διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας που θα εφαρµοστούν κατά τις επισκέψεις στο
πεδίο.
6. Προσχέδιο ανάλυσης των δεδοµένων πεδίου όπως προγραµµατίστηκαν να
συλλεχθούν µε βάση το σχέδιο δειγµατοληψίας, προκειµένου να γίνει αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας.
7. Κατάρτιση, προγραµµατισµός και ηµεροµηνία έναρξης προγράµµατος εκπαίδευσης του
προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης.
Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης
και θα εγκριθούν.
ΦΑΣΗ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
•

Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής

Θα συνεχιστεί η συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών αναφορών
εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- για τα είδη ιχθυοπανίδας, ανάλογα µε τη
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διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή
επιφανειακά δεδοµένα κατανοµής).
• Συλλογή πληροφοριών πεδίου
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα συλλέξει στο
πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της φάσης Α.
• Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα καταχωρήσει
σε βάση δεδοµένων που θα δοθεί σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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» όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας. Η βάση δεδοµένων θα περιέχει όλα τα στοιχεία εκείνα
που θα οδηγούν στη χαρτογραφική αποτύπωση που ζητείται σε GIS.
•
Αξιολόγηση δεδοµένων και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ιχθυοπανίδας.
Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την κατάσταση διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας µε βάση τις
παραµέτρους (α) εύρος εξάπλωσης (range), (β) µέγεθος του πληθυσµού (population size),
(γ) έκταση των ενδιαιτηµάτων του (habitat area), (δ) 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) σε κάθε περιοχή Natura
2000 που θα µελετηθεί, γ) συνολικά στην περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η
αναγωγή της αξιολόγησης από το επίπεδο του κελιού του πλέγµατος αναφοράς (grid) στο
επίπεδο της ΕΖ∆ (εφόσον η ΕΖ∆ καλύπτει κελιά περισσότερα του ενός), θα γίνει µε
µαθηµατική προσέγγιση που θα δοθεί σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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 των ειδών ιχθυοπανίδας
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα αποτυπώσει
χωρικά την εξάπλωση των ειδών ιχθυοπανίδας σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η αποτύπωση θα
γίνει αρχικά µε πολύγωνα, γραµµές ή σηµεία σε µικρή κλίµακα (π.χ. 1:250.000 ή
1:100.000). Στη συνέχεια θα εφαρµοστεί πάνω στα όρια πλέγµα αναφοράς α) 10 χ 10 km
και β) αναλυτικότερο πλέγµα αναφοράς σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της φάσης Α και
θα γίνει χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης των ειδών ιχθυοπανίδας στα
προαναφερόµενα πλέγµατα.
Για το υπό εξέταση είδος, θα γίνει επιπλέον αποτύπωση µε χρωµατική διαβάθµιση και σχετικό
επεξηγηµατικό υπόµνηµα. Η χρωµατική διαβάθµιση στο εσωτερικό του κελιού του πλέγµατος
αναφοράς θα σχετίζεται µε:
α) ποσοτική αξιολόγηση µε βάση το µέγεθος του πληθυσµού των ειδών ιχθυοπανίδας στο
εσωτερικό του κελιού του ορισµένου πλέγµατος αναφοράς
β) ποιοτική αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας στο εσωτερικό του
κελιού του ορισµένου πλέγµατος αναφοράς µε βάση τις 4 κλάσεις που περιλαµβάνονται στη
φόρµα της έκθεσης εφαρµογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (A = ικανοποιητική κατάσταση
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διατήρησης, B = ανεπαρκής κατάσταση διατήρησης, Γ = κακή κατάσταση διατήρησης, ∆ =
άγνωστη κατάσταση διατήρησης).
Στην περίπτωση που δεν µπορεί να αποτυπωθεί η πληθυσµιακή πυκνότητα µε χρωµατική
διαβάθµιση, εφόσον είναι εφικτό, µπορεί να αποτυπωθεί µε χρωµατική διαβάθµιση η έκταση
της ύπαρξης κατάλληλου ενδιαιτήµατος εντός του πλέγµατος αναφοράς, µε σχετικό
επεξηγηµατικό υπόµνηµα.
Επίσης, θα αποτυπωθεί χωρικά σε διανυσµατική µορφή και σε πλέγµα 10 Χ10 km το εύρος
εξάπλωσης (range) των ειδών ιχθυοπανίδας.
• Αποτύπωση και αξιολόγηση διαφορών
Ο Ανάδοχος θα περιγράψει και θα αξιολογήσει τις διαφορές σε σχέση µε την προηγούµενη
έκθεση εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ την περίοδο 2000 – 2006).
• Καθορισµός Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favourable Reference Values)
Ο Ανάδοχος θα προτείνει Ικανοποιητικές Τιµές Αναφοράς (εύρους εξάπλωσης - range και
έκτασης - area) για το υπό εξέταση είδος. Οι τιµές θα αναφέρονται σε κάθε ΕΖ∆ ή οµάδα ΕΖ∆
που απαντάται το είδος.
• Καθορισµός Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation objectives)
Ο Ανάδοχος θα προτείνει Στόχους ∆ιατήρησης για το είδος της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Για την
κατάρτιση της πρότασης Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς και στόχων ∆ιατήρησης, ο
Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε 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 ΥΠΕΚΑ.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Β’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1.

Συµπληρωµένη έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα
συλλεχθούν. Η βάση δεδοµένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις
εµφάνισης των ειδών ιχθυοπανίδας και θα συνδέεται µε γεωγραφική απεικόνιση σε GIS.

2.

Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για το είδος και για κάθε θέση
επιτόπιου ελέγχου αποτυπωµένα σε βάση δεδοµένων και αρχεία GIS.

3.

Τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για το είδος,
για κάθε ΕΖ∆ 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 των ειδών ιχθυοπανίδας: 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 και β) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί γ) στην
περιοχή εξάπλωσης του Φορέα ∆ιαχείρισης.

5.

Συµµετοχή στην παραγωγή χαρτών υφιστάµενης κατανοµής και εύρους εξάπλωσης για
το είδος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης Β’.

6.

Πρόταση Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference Values) για το είδος,
για κάθε ΕΖ∆ ή οµάδα ΕΖ∆.

7.

Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για το είδος.
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8.

Συµπληρωµένο-επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της φάσης Γ’ µε βάση τα
προς επίλυση προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούµενες πρώτη φάσεις
συλλογής δεδοµένων πεδίου.

9.

Έκθεση πεπραγµένων της φάσης Β’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν. Η έκθεση θα περιλαµβάνει και
θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης.

Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης
και θα εγκριθούν.
ΦΑΣΗ Γ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
• Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής
Για τα είδη ιχθυοπανίδας ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική
αποτύπωση των υπαρχουσών αναφορών εξάπλωσής τους -τουλάχιστον των τελευταίων 40
ετών- ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων
(σηµειακά, γραµµικά ή επιφανειακά δεδοµένα κατανοµής).
• Συλλογή πληροφοριών πεδίου
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης θα συλλέξει στο
πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί στον προγραµµατισµό της φάσης Α’ και την
επικαιροποιηµένη του µορφή, όπως εγκρίθηκε στη φάση Β’.
• Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, θα καταχωρήσει
στη βάση δεδοµένων που θα τους δοθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ 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», όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ιχθυοπανίδας.
• Πρόταση τροποποίησης της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα αρµόδια στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης, µε βάση τα
δεδοµένα των δύο ετών δειγµατοληψιών θα συντάξει πρόταση τροποποίησης εφόσον κριθεί
απαραίτητο, της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 (Τυποποιηµένο ∆ελτίο
∆εδοµένων - Standard Data Form) για κάθε πεδίο που άπτεται του αντικειµένου της µελέτης
του. Η επικαιροποίηση της βάσης του Natura 2000 θα γίνει στην επικαιροποιηµένη από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µορφή των εντύπων κατά τη φάση Γ’ της µελέτης. Κατά την
τροποποίηση της βάσης δεδοµένων του Natura 2000 θα ληφθούν υπόψη οι εργασίες πεδίου
αλλά και οι βιβλιογραφικές αναφορές κατόπιν τεκµηρίωσης και αξιολόγησης της σηµασίας
τους.
• Αξιολόγηση δεδοµένων – Πρόταση ένταξης νέων περιοχών στο ∆ίκτυο Νatura 2000
Ο Ανάδοχος θα αναλύσει τα δεδοµένα που έχει συλλέξει ώστε να αξιολογήσει την πληρότηταεπάρκεια του Εθνικού ∆ικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση του εξεταζόµενου είδους, σε
συνεννόηση µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης και σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια της ΕΕ. Ο
Ανάδοχος θα συντάξει, όπου και εάν απαιτείται, σε συνεννόηση µε το Φορέα ∆ιαχείρισης,
πρόταση ένταξης νέων περιοχών στο ∆ίκτυο Νatura 2000 σύµφωνα µε τα σχετικά κριτήρια
και υφιστάµενες αξιολογήσεις της ΕΕ. Η πρόταση θα αφορά σε συµπληρωµένα Τυποποιηµένα
∆ελτία και σε χάρτες. Η χαρτογραφική αποτύπωση των προτάσεων θα γίνει σε κλίµακα
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τουλάχιστον 1:50.000. Σηµειώνεται ότι προτάσεις για ένταξη νέων περιοχών πρέπει να
βασίζονται σε στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί ως «τεκµηριωµένης αξιοπιστίας».
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Γ’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Συµπληρωµένη έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές που θα
συλλεχθούν. Η βάση δεδοµένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις
εµφάνισης των ειδών ιχθυοπανίδας και θα συνδέεται µε γεωγραφική απεικόνιση.
2. Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα εργασιών πεδίου και παρακολούθησης για τα είδη
ιχθυοπανίδας και για κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου σε ηλεκτρονική µορφή αποτυπωµένα
στη βάση δεδοµένων.
3. Τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα είδη
ιχθυοπανίδας, για κάθε περιοχή εξέτασης συνολικά, για κάθε ΕΖ∆ και, όπου είναι εφικτό,
για κάθε κελί αναφοράς.
4. Συµπληρωµένο – επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της Φάσης ∆, µε βάση
την εµπειρία και τα προς επίλυση προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά το πρώτο έτος
συλλογής δεδοµένων πεδίου.
5. Επικαιροποιηµένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000
σε Access 2007.
6. Αναλυτική έκθεση καταγραφής των αλλαγών για κάθε πεδίο της βάσης δεδοµένων του
∆ικτύου Natura 2000.
7. Έκθεση µε ανάλυση των δεδοµένων που έχουν συλλεγεί και µε αξιολόγηση της
πληρότητας-επάρκειας του Εθνικού ∆ικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση του
εξεταζόµενου είδους και πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000
συνοδευόµενη από χάρτες 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 GIS και η ανάλυσή της σε κλίµακα 1:50.000 ή και αναλυτικότερη.
8. Έκθεση πεπραγµένων της φάσης Γ’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν. Η έκθεση θα περιλαµβάνει και
θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης.
Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης
και θα εγκριθούν.

ΦΑΣΗ ∆: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
• Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων
Ο Ανάδοχος θα καταχωρήσει σε βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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», όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας.
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•

Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης των ειδών ιχθυοπανίδας

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία µε τα στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης θα αποτυπώσει χωρικά την
εξάπλωση κάθε είδους σε κατάλληλο υπόβαθρο. Η αποτύπωση θα γίνει αρχικά µε πολύγωνα
γραµµές ή σηµεία σε µικρή κλίµακα (π.χ. 1:250.000 ή 1:100.000). Στη συνέχεια θα
εφαρµοστεί πάνω στα όρια πλέγµα αναφοράς α) 10 χ 10 km και β) αναλυτικότερο πλέγµα
αναφοράς σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της φάσης Α και θα γίνει χαρτογραφική
αποτύπωση της εξάπλωσης των ειδών ιχθυοπανίδας στα προαναφερόµενα πλέγµατα.
Για το είδος θα γίνει επιπλέον αποτύπωση µε χρωµατική διαβάθµιση και σχετικό
επεξηγηµατικό υπόµνηµα. Η χρωµατική διαβάθµιση στο εσωτερικό του κελιού του πλέγµατος
αναφοράς θα σχετίζεται µε:
α) ποσοτική αξιολόγηση µε βάση το µέγεθος του πληθυσµού των ειδών ιχθυοπανίδας στο
εσωτερικό του κελιού του ορισµένου πλέγµατος αναφοράς
β) ποιοτική αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας στο εσωτερικό του
κελιού του ορισµένου πλέγµατος αναφοράς 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).
Στην περίπτωση που δεν µπορεί να αποτυπωθεί η πληθυσµιακή πυκνότητα µε χρωµατική
διαβάθµιση, ο Ανάδοχος, εφόσον είναι εφικτό, µπορεί να αποτυπώσει µε χρωµατική
διαβάθµιση την έκταση της ύπαρξης κατάλληλου ενδιαιτήµατος εντός του πλέγµατος
αναφοράς, µε σχετικό επεξηγηµατικό υπόµνηµα.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει χωρικά σε διανυσµατική µορφή και σε πλέγµα 10 Χ10 km
το εύρος εξάπλωσης (range) των ειδών ιχθυοπανίδας.
Τέλος, ο Ανάδοχος θα προσδιορίσει και θα τεκµηριώσει τις διαφορές σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα της φάσης Β’.
• Αξιολόγηση δεδοµένων και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ιχθυοπανίδας
Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την κατάσταση διατήρησης των ειδών ιχθυοπανίδας: 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) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί και γ) στην περιοχή ευθύνης
του Φορέα ∆ιαχείρισης. Η αναγωγή από το επίπεδο του κελιού grid) στο επίπεδο της ΕΖ∆
(εφόσον η ΕΖ∆ καλύπτει κελιά περισσότερα του ενός) θα γίνει µε µαθηµατική προσέγγιση
που θα δοθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ 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 20002006.
• Αποτύπωση και αξιολόγηση διαφορών
Ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει και θα αξιολογήσει τις διαφορές σε σχέση µε την αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης της φάσης Β’.
• Πρόταση για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία µελλοντικής συστηµατικής
παρακολούθησης
Ο Ανάδοχος θα συντάξει πρόταση για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία µελλοντικής
συστηµατικής παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης του υπό εξέταση είδους στην
περιοχή µελέτης. Η πρόταση θα περιλαµβάνει αναλυτική ανάπτυξη των επιµέρους στόχων της
παρακολούθησης, τους επιµέρους τύπους παρακολούθησης, τη διαχείριση δεδοµένων, την
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εξασφάλιση ποιότητας των δεδοµένων, τις απαραίτητες αναλύσεις δεδοµένων. Θα
περιλαµβάνει επίσης τη διάκριση σε επιµέρους δίκτυα παρακολούθησης ανάλογα µε τους
στόχους, π.χ. Γενική επόπτευση της κατάστασης των ειδών ιχθυοπανίδας, ειδική
παρακολούθηση για είδη σε κρίσιµη κατάσταση, παρακολούθηση επίτευξης στόχων µέτρων
αποκατάστασης και προστασίας καθώς και κοστολόγηση του συστήµατος παρακολούθησης
στο µέλλον. Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται η επανάληψη της µεθοδολογίας ανά περιοχή
µελέτης κατά τις ίδιες περιόδους, ώστε η συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων να είναι εφικτή
και να είναι δυνατή η εκτίµηση των τάσεων.
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ∆’
Ως παραδοτέο ορίζεται έκθεση που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1.
Συµπληρωµένη τελική έκθεση και βάση δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων θα δίνει
πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις εµφάνισης κάθε είδους και θα συνδέεται µε
γεωγραφική απεικόνιση.
2.

Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για τα είδη ιχθυοπανίδας και για κάθε
θέση επιτόπιου ελέγχου σε ηλεκτρονική µορφή, αποτυπωµένα στη βάση δεδοµένων.

3.

Τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα είδη
ιχθυοπανίδας, για κάθε ΕΖ∆ 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 είδους: 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) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί και γ) στην περιοχή
ευθύνης κάθε Φορέα ∆ιαχείρισης.

5.

Χάρτες κατανοµής όσο και εύρους εξάπλωσης για τα είδη ιχθυοπανίδας σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης ∆.

6.

Έκθεση αποτύπωσης των διαφορών σε σχέση µε την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε είδους.

7.

Εισήγηση για τη διαδικασία µελλοντικής συστηµατικής παρακολούθησης της κατάστασης
διατήρησης των ειδών.

8.

Έκθεση σε σχέση µε την εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης.

Τα παραδοτέα της φάσης θα παρουσιαστούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Φορέα
∆ιαχείρισης και θα εγκριθούν.
ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της παρούσης µέχρι και τις
31/10/2015. Η σύµβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καµιά αξίωση του αναδόχου, µε την
πάροδο της ηµεροµηνίας 31/10/2015.
Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε τέσσερεις φάσεις, ως ακολούθως:


Α’ φάση (2 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης)



Β’ φάση (5 µήνες)
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Γ’ φάση (5 µήνες)



∆’ φάση (από την παραλαβή της Γ’ φάσης έως 31/10/2015)

Για τη συνέχιση των εργασιών καθώς και την αποπληρωµή των δόσεων απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η έγκριση των παραδοτέων κάθε φάσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου.
ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Συµβατικό Τίµηµα για την παροχή υπηρεσιών της παρούσας, από την υπογραφή της
σύµβασης µέχρι και 31/10/2015 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των …… (….,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που αναλογεί και όλων των νόµιµων κρατήσεων και
καλύπτει το σύνολο του έργου. Τον Ανάδοχο βαρύνει παρακράτηση φόρου υπηρεσιών σε
ποσοστό 8% αν είναι εταιρεία ή 20% ΦΕΕ αν είναι ελεύθερος επαγγελµατίας επί της καθαρής
αξίας του Τιµολογίου. Η παρακράτηση θα αποδίδεται στη ∆OΥ και θα του χορηγείται σχετική
βεβαίωση.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο υλοποίησης του
έργου και σύµφωνα µε την παραλαβή των παραδοτέων κάθε φάσης από την εκάστοτε
επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν αναθεωρείται και θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύµβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Η αποπληρωµή του Αναδόχου θα γίνει τµηµατικά, µε 25 % για κάθε φάση του συνολικού
τιµήµατος, και µετά την έγκριση των παραδοτέων από το ∆.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής.
Πιο συγκεκριµένα:
Φάση Α: …. €
Φάση Β: …. €
Φάση Γ: ….. €
Φάση ∆: …. €
Τα παραπάνω ποσά αφορούν και καλύπτουν το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για
την άρτια εκτέλεση των παρεχόµενων υπηρεσιών «για την υποβοήθηση και παροχή
εξειδικευµένης γνώσης στην καταγραφή, επιστηµονική παρακολούθηση και
αειφόρο διαχείριση των ειδών ιχθυοπανίδας –µε έµφαση στα είδη της 92/43/ΕΟΚ
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και των Περιφερειακών Ζωνών»,
της ∆ράσης 3 της Απόφασης Αυτεπιστασίας «∆ράσεις για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας», συµπεριλαµβανοµένου όλων των απαραίτητων εξόδων µετακινήσεων,
διαµονής κλπ. Στα οποία µπορεί να προβεί ο «Ανάδοχος» για την άρτια υλοποίηση της
παρούσας.
Ρητά συµφωνείται ότι ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου» δεν
καθίσταται υπερήµερος και δεν έχει καµία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης
καταβολής της αµοιβής του «Αναδόχου» εξ’ αιτίας µη έγκαιρης χρηµατοδότησης του «Φορέα
∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου-Αώου και Πίνδου» από τις πιστώσεις του προγράµµατος.
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Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσµίες πληρωµών των προηγούµενων εδαφίων
δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες
οι σχετικές πιστώσεις.
Για την καταβολή του τιµήµατος χρειάζονται:
• Πρωτόκολλο τµηµατικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα
Αρχή.
• Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε επιταγή η οποία 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.λ.π.).
• Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου που να
αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
• Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8, του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων µε ενάριθµο: 2010ΣΕ07580107, της πράξης «Οργάνωση της
λειτουργίας της προστατευόµενης περιοχής Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου και του
Φορέα ∆ιαχείρισής της», που έχει ενταχθεί µε την αριθ. πρωτ. οικ. 183741/23-11-2010
Απόφαση Ένταξης και 116356/15-02-2012 (1η Τροποποίηση) του Γενικού Γραµµατέα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013, Άξονα
Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας».

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσης σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν
τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
1. Ο «Ανάδοχος» θα εκτελέσει τις υπηρεσίες που αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση µε
τη συνεργασία υπαλλήλων του «Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και
Πίνδου».
2. Ο «Ανάδοχος» θα διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που αναλαµβάνει µε την παρούσα
σύµβαση, χωρίς να υπόκειται σε ωράριο εργασίας και χωρίς να δεσµεύεται για τον τόπο,
τον τρόπο και τα µέσα που θα παρέχει τις υπηρεσίες.
3. Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισµένο χρόνο τις
υπηρεσίες που έχει αναλάβει µε την παρούσα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που
έχουν συµφωνηθεί.
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4. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εµπροθέσµως, άρτια υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου».
5. Ο «Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση να συµµετέχει σε συσκέψεις οποτεδήποτε κριθεί
τούτο σκόπιµο από τον «Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου»,
ώστε έγκαιρα να διευκρινίζονται τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες και να
επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των εργασιών αυτής της σύµβασης.
6. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» αναλαµβάνει να
παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης.
7. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» υποχρεούται στην
εµπρόθεσµη καταβολή της αµοιβής κατά τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µε την
παρούσα σύµβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιµες πιστώσεις στο Φορέα από
το Ε.Π.ΠΕ.Α.Α.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
α. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας. Στην παρούσα σύµβαση, ο όρος «ανωτέρα βία» νοείται ότι περιλαµβάνει ιδίως τις
περιπτώσεις εκείνες που σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας
βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της
παρούσας σύµβασης.
β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για
εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύµβασης παρατείνεται για όσο χρόνο
συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.
γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την
ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από τότε που έλαβαν χώρα.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση µέλους Ένωσης κ.λ.π.) και µε την
απαραίτητη προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σε
κάθε περίπτωση το συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.
∆ηλώνεται ρητώς ότι καµία αύξηση οικονοµικού αντικειµένου δεν µπορεί να συµφωνηθεί σε
περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, δεδοµένου ότι οι δαπάνες για συµπληρωµατική
εργασία δεν είναι επιλέξιµες.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
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Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει την
παρούσα σύµβαση ή µέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωµα και/ή υποχρέωση που
απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση του έτερου συµβαλλοµένου.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ &’ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Η κυριότητα του συνόλου των παραδοτέων του έργου από την ηµεροµηνία έναρξης της
παρούσας µέχρι και την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής του, ανήκει εξ ολοκλήρου στην
Αναθέτουσα Αρχή, ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.
Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, την
τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόµοια έργα
που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία,
υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά
την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και
τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των
εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από
της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την
υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων
λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό
του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω
υποχρέωση.
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των
εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψη της στο µέλλον.
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το Έργο κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε
να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην
Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Οι συµβαλλόµενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια για κάθε πληροφορία και
υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύµβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσµεύει
τους συµβαλλόµενους και µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύµβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως
αρµόζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου
Αώου και Πίνδου» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήµια από τη σύµβαση αυτή και να ζητήσει
την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζηµίας την οποία υφίσταται.
Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη
ειδοποίηση και µετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δε µπορεί να
υπερβεί τις είκοσι (20) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόµενες υπηρεσίες σύµφωνα µε τα Άρθρα 1 και 2 και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη.
β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη κατά τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση
κάθε διαφοράς σχετικής µε τη Σύµβαση που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε την
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, σύµφωνα µε
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική
προθεσµία δύο (2) µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της
Ελληνικής νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των Γρεβενών.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύµβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα
συµβαλλόµενα µέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο
µέλος ένα, και για λογαριασµό του και µε επιµέλεια του «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών
∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου» θα υποβληθεί ένα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του Φορέας ∆ιαχείρισης
Εθνικών ∆ρυµών Βίκου Αώου και Πίνδου

Επωνυµία Αναδόχου……….

κ.α.α

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΠΤΣΙ∆ΗΣ

………………………………….

- 60 Ασπράγγελοι Ζαγορίου, 44007 Ιωάννινα,
Website: www.pindosnationalpark.gr

Τηλ. Fax. 26530-22241

e-mail: pindos.np@gmail.com

