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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

: Ελ. Βενιζέλου 1
: 291 00 Ζάκυνθος
: 26950 29870
: 26950 23499
: κος Γεώργιος Χαρµπής

Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κωδ.
Τηλ.
Fax.
Πληροφορίες

Α.∆.Α.: __________________________
Ζάκυνθος, 30/01/2013
Αρ. Πρωτ.: 136

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την
«Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων»
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: οικ.174800/16-12-2011
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΟΠΣ: 340184
Αναθέτουσα Αρχή

: Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Είδος Υπηρεσίας

: Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων για την
υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 1) του
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013»

∆ιάρκεια

: 16 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Προϋπολογισµός

: Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 73.770,91 ευρώ µε ΦΠΑ

Χρηµατοδότηση

: Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% 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 Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:
2011ΣΕ07580039
: 13/02/2013

Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης
Περίληψης προκήρυξης
Καταληκτική Ηµεροµηνία
Υποβολής Προσφορών

: 04/03/2013, ώρα 13:00

Τόπος
προσφορών

Υποβολής

: Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00

Παραλαβή
Προκήρυξης

Τεύχους

: Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ.:
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00
Και από το δικτυακό τόπο www.nmp-zak.org

Πληροφορίες

: Με επιστολή στη διεύθυνση :
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00
τηλ:26950-29870, fax: 26950-23499
Email: info@nmp-zak.org
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
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».
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
6. 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).
7. Την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονοµικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».
8. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).
9. Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).
10. Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
(Υ.Α. 5475/ΦΕΚ 325 Β'/11-2-2004).
11. Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 870/ΦΕΚ
65 Β'/21-1-2005).
12. Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).
13. Την πράξη µε τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων µε κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 της ΣΑΕ 075/8 & της ΣΑΕ 075/3.
14. Την υπ.’ αριθµ. 167802/20-04-2011 αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
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15. Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο:« ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».
16. Την υπ.’ αριθµ. 174800/16-12-2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
µε κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την υπ’ αρ. 3/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
έγκριση υλοποίησης του υποέργου 1 µε αυτεπιστασία.
18. Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την έγκριση
υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων
δηµοπράτησης.
19. Την υπ’ αρ. 10/2013 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την έγκριση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και των όρων δηµοπράτησης αυτού.
20. Την υπ’ αρ. 29Β/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά για την «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων», για την υλοποίηση
της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 1) του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Η υπόψη υπηρεσία θα έχει διάρκεια 16 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, είναι εβδοµήντα τρεις
χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (73.770,91 €) και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039.
ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 04/03/2013, ηµέρα ∆ευτέρα
και ώρα 13:00 µ.µ. στα Γραφεία της αναθέτουσας αρχής, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος –Τ.Κ.
291 00.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
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Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο της παραπάνω προθεσµίας θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η παρούσα περίληψη της προκήρυξης καθώς και οι αναλυτικοί όροι της προκήρυξης θα βρίσκονται
αναρτηµένα για 15 ηµέρες στην ιστοσελίδα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.: www.nmp-zak.org,
στην ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ http://et.diavgeia.gov.gr/f/nmpz και στα γραφεία του.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την Υπηρεσία
µας.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας
Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Αντικείµενο του διαγωνισµού
O Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
για την «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων», για την υλοποίηση της
πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 1) του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από
ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Το αντικείµενο της υπό ανάθεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι η καταγραφή, η εποπτεία
και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας των ερπετών και αµφιβίων στην
περιοχή του Ε.Θ.Π.Ζ.
Στην ανωτέρω υπηρεσία δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που
υποβάλλονται µεµονωµένα για µέρος/δράση της ανωτέρω υπηρεσίας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΥΤΗΣ.

1.2 Προϋπολογισµός
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ∆ιαγωνισµού για την «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας,
ερπετών και αµφιβίων», για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ανέρχεται στο ποσό
των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδοµήντα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτού (73.770,91
€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και όλων των νόµιµων κρατήσεων. Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη
της υπηρεσίας συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ο οποίος
διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισµό και θα υπογράψει µε τον ανάδοχο σύµβαση για την
«Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων», για την υλοποίηση της πράξης
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ»
Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του Φορέα
∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.:
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος – 291 00
Και από το δικτυακό τόπο www.nmp-zak.org (ανάρτηση τευχών της προκήρυξης για 15 ηµέρες)
Τηλέφωνο: 26950/29870
Fax: 26950/23499
Πληροφορίες: κος Γεώργιος Χαρµπής
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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:
• Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη.
• Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των
δαπανών του Κράτους».
•

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα &
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

•

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».

•

Τις διατάξεις του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».

•

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).

•

Την ΠΟΛ 1056/05 µε αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονοµικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρµογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.».

•

Το ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).

•

Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες
διατάξεις»(ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010). Τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού (ΦΕΚ 971/Β/13.07.2005).

•

Την υπ.αριθµ. 11508/ΕΥΘΥ 566 εγκύκλιο του Υπουργείου 0ικονοµίας Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας

•

Τον Κανονισµό Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α.
870/ΦΕΚ 65 Β'/21-1-2005).

•

Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης
του Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).

•

Την πράξη µε τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού
∆ηµοσίων Επενδύσεων µε κωδικό ΣΑΕ: 2011ΣΕ07580039 στο πλαίσιο του υποέργου 1 του
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του
Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 της ΣΑΕ 075/8 & της ΣΑΕ
075/3.

•

Την υπ.’ αριθµ. 167802/20-04-2011 αρχική Απόφαση Ένταξης της Πράξης:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

•

Το σύµφωνο αποδοχής των όρων ένταξης της πράξη µε τίτλο:« ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ».
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•

Την υπ.’ αριθµ. 174800/16-12-2011 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ» µε κωδικό MIS 340184 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

Την υπ’ αρ. 3/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
έγκριση υλοποίησης του υποέργου 1 µε αυτεπιστασία.

•

Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την
έγκριση υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων
δηµοπράτησης.

•

Την υπ’ αρ. 10/2013 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που
αφορά την έγκριση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και των όρων δηµοπράτησης αυτού.

•

Την υπ’ αρ. 29Β/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων
∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.

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 ∆ευτέρα 04/03/2013, και ώρα 13:00 µ.µ. στα Γραφεία
του Φορέα ∆ιαχείρισης: Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος, Τ.Κ. 291 00.
Οι προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
ΑΡΘΡΟ 2 - ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, την εισήγηση κατακύρωσης
καθώς και κάθε άλλη συναφής µε την καλή εκτέλεση του διαγωνισµού ενέργεια, συλλογικό όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Το αρµόδιο για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των παραδοτέων, συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το όπως ορίζεται µε σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007 και προσφυγών του
άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2522/1997, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται µε
σχετική απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η Παροχή Υπηρεσιών και θα υπογράψει την απαιτούµενη
σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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 απαραίτητα τις παρακάτω προϋποθέσεις :
-

Να διαθέτουν αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στην
καταγραφή και αξιολόγηση της ορνιθοπανίδας.

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή
και µέσα, δηλαδή:
Οµάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω (8)
επιστήµονες:
1) Ένας επιστηµονικός συντονιστής (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως
αυτές ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) µε µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο
σπουδών και αποδεδειγµένη πενταετή (5-ετή) κατ’ ελάχιστον εµπειρία στον επιστηµονικό
συντονισµό προγραµµάτων κοινοτικής ή/και εθνικής χρηµατοδότησης µε αντικείµενο την
καταγραφή και αξιολόγηση δεδοµένων καθώς και τη διαχείριση ειδών άγριας
ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτηµάτων τους.
Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
2) Ένας ειδικός επιστήµονας (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως αυτές
ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) µε µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών
και αποδεδειγµένη δεκαετή (10-ετή) τουλάχιστον εµπειρία σε συλλογή και ανάλυση
δεδοµένων καθώς και σε εξειδικευµένες τεχνικές πεδίου (όπως δακτυλιώσεις, τηλεµετρία
κλπ) για τη µελέτη της άγριας ορνιθοπανίδας.
Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών-
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τιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
3) Ένας ειδικός επιστήµονας (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Γεωτεχνικών, όπως αυτές ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) µε αποδεδειγµένη
δεκαετή (10-ετή) τουλάχιστον εµπειρία σε συλλογή και ανάλυση δεδοµένων καθώς και σε
εξειδικευµένες τεχνικές πεδίου (µε έµφαση στην τηλεµετρία) για τη µελέτη της άγριας
ορνιθοπανίδας.
Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και δύο (2) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
4) Ένας ειδικός επιστήµονας (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως αυτές
ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) µε µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών
και αποδεδειγµένη δεκαετή (10-ετή) τουλάχιστον εµπειρία σε συλλογή και ανάλυση
δεδοµένων καθώς και σε εξειδικευµένες τεχνικές πεδίου για τη µελέτη της ερπετοπανίδας
(µε έµφαση σε ερπετά και αµφίβια).
Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
5) Ένας ειδικός επιστήµονας (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως αυτές
ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) µε µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών
και αποδεδειγµένη πενταετή (5-ετή) τουλάχιστον εµπειρία σε συλλογή και ανάλυση
δεδοµένων καθώς και σε εξειδικευµένες τεχνικές πεδίου για τη µελέτη της ερπετοπανίδας
(µε έµφαση στα ερπετά).
Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
6) Ένας ειδικός επιστήµονας (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως αυτές
ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) µε µεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό τίτλο σπουδών
στην ερπετοπανίδα και αποδεδειγµένη διετή (2-ετή) τουλάχιστον εµπειρία σε συλλογή και
ανάλυση δεδοµένων καθώς και σε εξειδικευµένες τεχνικές πεδίου για τη µελέτη της
ερπετοπανίδας (µε έµφαση στα ερπετά).
Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
7) Ένας ειδικός επιστήµονας (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ
Γεωτεχνικών, όπως αυτές ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) µε µεταπτυχιακό ή/και
διδακτορικό τίτλο σπουδών και αποδεδειγµένη δεκαετή (10-ετή) τουλάχιστον εµπειρία στη
διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και µε ειδίκευση στη µοντελοποίηση οικολογικών
παραγόντων και στη χωρική ανάλυση.
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Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά αναγνωρισµένου κύρους.
8) Ένας ειδικός επιστήµονας (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, όπως αυτές
ορίζονται στο Π∆ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) ή ελλείψει αυτού ένας του Κλάδου ΤΕ Γεωπόνων ή
Πτυχίο Περιβαλλοντικών Επιστηµών, µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διαχείριση
παράκτιων περιοχών και αποδεδειγµένη τριετή (3-ετή) εµπειρία σε αναλύσεις
περιβαλλοντικών και χωρικών δεδοµένων καθώς και σε γεωγραφικές εφαρµογές για την
παραγωγή χαρτών µε την χρήση νέων τεχνολογιών. Απαραίτητη θεωρείται η γνώση και
εργαλείων σχετικών µε τη λήψη αποφάσεων και την οπτικοποίηση σεναρίων για
περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Η εµπειρία του ειδικού επιστήµονα αποδεικνύεται από το βιογραφικό σηµείωµα, το οποίο
θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις
αντίστοιχες συµβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιώντιµολόγια, ή/και κατάλογο δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) και τρεις (3) τουλάχιστον πρωτότυπες
συναφείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά ή επιστηµονικά συνέδρια
αναγνωρισµένου κύρους.
Η ανωτέρω εµπειρία των ατόµων της Οµάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
γ. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
µε τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας α της
παρούσας παραγράφου.
- Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε
προσώπου και το ειδικό µέρος της υπηρεσίας που θα αναλάβει.
- Ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω ενότητα β της παρούσας
παραγράφου, καλύπτονται από ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας
κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως µέλος της ένωσης ή
της κοινοπραξίας, κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε, εάν οι συµβατικοί όροι µπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί
να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους.
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους της Σύµβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη µε προσόντα αντίστοιχα
του µέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O αντικαταστάτης ωστόσο,
πρέπει να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
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3.2 Αποκλεισµός Συµµετοχής.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
1.
Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουµένης παραγράφου (3.1).
2.
Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση άλλης
∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
3.
Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
4.
Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση,
γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που
απαριθµούνται κατωτέρω:
α)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,
β)δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
ης
26 Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ)νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
ης
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
ε)Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
4. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασής τους.
5. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία
έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
6.
Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα.
7.
Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς
και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις
της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.
8.
Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
9.
Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας
διακήρυξης
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε Φ.Π.Α., ήτοι 3.688,55 ευρώ.
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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 τον
διαγωνισµό:
1. Πίνακα Οµάδας Έργου µε βιογραφικά σηµειώµατα τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται
υποχρεωτικά µε αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων µε τις αντίστοιχες συµβάσεις ή/και
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών-τιµολόγια, ή/και κατάλογο
δηµοσιεύσεων, κ.λπ.) όπως περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3.1.β της παρούσας
διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους
όρους της διακήρυξης και τους όρους του σχεδίου – σύµβασης και ότι έλαβαν γνώση του
αντικειµένου του έργου σύµφωνα µε το Άρθρο 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ της παρούσας.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του
διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και στην οποία δηλώνεται
ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες :
α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητα, ή για κάποιο από τα αναφερόµενα στο άρθρ. 6 παρ. 2
εδάφιο α (αρ. 1) του Π∆ 118/07 αδικήµατα.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί µη
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα του Π∆ 118/07 υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε
κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε µέλος σύµφωνα
µε τα ανωτέρω που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
τους. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ.2 του
άρθρου 6 του π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής τους.
γ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
δ. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Τα
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως
της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
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ε. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των
προσφορών.
στ. αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007.
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του.
ζ. Η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της οποίας
έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι
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.
η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς).

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι
ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα
κάθε
συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.).
6. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή
τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
7. Στοιχεία Συµµετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες
Τα µέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξιών Φυσικών ή Νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, θα πρέπει να πληρούν τα δικαιολογητικά της παρ.8 (ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής) σωρευτικά.
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,
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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 ολόκληρων 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
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει την συµπλήρωση ελλείψεων των δικαιολογητικών και
οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά µέσα σε
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο
υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:
α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β. «Τίτλος_φορέα»
γ. «Ανατιθέµενο αντικείµενο» - «Αριθµός Προκήρυξης»
δ. Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυµία, ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµό
τηλεοµοιοτυπίας).
Ο σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3)
διαφορετικούς φακέλους :
α. Φάκελο µε ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 3, παράγραφο 3 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
β. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , που θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς (πλήρη και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών της
προσφερόµενης υπηρεσίας, κατάλογο επιστηµονικού εξοπλισµού, χρόνο παράδοσης, µεθοδολογία
υλοποίησης κλπ.) όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 5 της παρούσας ∆ιακήρυξης σύµφωνα και
µε τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 9.
Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η συµφωνία της προσφερόµενης λύσης σε σχέση µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της Προκήρυξης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται στο Άρθρο 5 της παρούσας Προκήρυξης και δεν
διευκρινίζονται στην Προσφορά από τον Προσφέροντα, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα.
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Θα πρέπει ακόµη να περιγραφεί το τµήµα της υπηρεσίας που ο Προσφέρων έχει την πρόθεση να
υλοποιήσει µε υπεργολάβους, µε αναφορά των πιθανών υπεργολάβων.
Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη.
γ. Σφραγισµένο φάκελο µε ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα
περιέχει το προσφερόµενο τίµηµα σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Στις τιµές θα
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Για την ανάλυση των τιµών της προσφοράς τους, οι Προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να
συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς:

Πίνακας

Οικονοµικής

Π ρ ο σ φ ο ρ άς
ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ
(Χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
(Χωρίς
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ (Με
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΑ
** Η καταγραφή των ειδών θα γίνει συνεχόµενα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 5.
Θα αποκλείονται του διαγωνισµού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα
οικονοµικά στοιχεία.
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας του
διαγωνισµού. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική
παραλαβή της υπηρεσίας. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του
85% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της
µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
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Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων η Επιτροπή εισηγείται µε
πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της προσφοράς αυτής
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆ 60/2007.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Η εποπτεία των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (περιοχές
του ∆ικτύου NATURA 2000 και εθνικός χώρος) πραγµατοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες 92/43/EOK και 2009/147/EE (η γνωστή ως σήµερα
79/409/ΕΟΚ).
Το πρόγραµµα της παρακολούθησης υλοποιείται σε δύο κύριους άξονες:
1. Περιοχές του δικτύου NATURA 2000, εκτός αρµοδιότητας Φορέων ∆ιαχείρισης
2. Εθνικός χώρος εκτός αρµοδιότητας Φορέων ∆ιαχείρισης (σε διαφορετικό - αδρότερο
επίπεδο, σε σύγκριση µε τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ΤΚΣ+ΖΕΠ)
3. Περιοχές του δικτύου NATURA 2000, εντός αρµοδιότητας υφιστάµενων Φορέων
∆ιαχείρισης
4. Περιοχές του εθνικού χώρου εκτός του δικτύου NATURA 2000, εντός αρµοδιότητας
υφιστάµενων Φορέων ∆ιαχείρισης (σε διαφορετικό - αδρότερο επίπεδο, σε σύγκριση µε τις
περιοχές του δικτύου Natura 2000 (ΤΚΣ+ΖΕΠ).
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης θα πρέπει να υλοποιηθούν για
είδη και τύπους οικοτόπων για το σύνολο του εθνικού χώρου, καθώς η αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης ειδών και οικοτόπων σε εθνικό επίπεδο και η σύνταξη των Εθνικών Εκθέσεων για την
περίοδο 2007-2012 προϋποθέτει την παρακολούθηση όχι µόνο εντός, αλλά και εκτός των περιοχών
του δικτύου Natura 2000.
Καθώς οι υποχρεώσεις είναι διαφορετικές για τους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) και τις
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σηµειώνεται ότι τα αντικείµενα της παρακολούθησης είναι
διαφοροποιηµένα, ως ακολούθως:
A. Για τους Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ) είναι απαραίτητη η καταγραφή, η αξιολόγηση
της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτηµάτων II, IV και V της Οδηγίας
92/43.
B. Για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) είναι απαραίτητη η καταγραφή, η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης της
ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (όλων των ειδών ορνιθοπανίδας του
Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ, των µεταναστευτικών ειδών που µπορούν να
αποτελέσουν είδη χαρακτηρισµού των ΖΕΠ και των κοινών ειδών ορνιθοπανίδας).
Γ.

Για τις περιοχές εκτός του ∆ικτύου Natura 2000 είναι απαραίτητη η καταγραφή, η
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και η παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης
των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτηµάτων II, IV και V
της Οδηγίας 92/43, καθώς και των ειδών ορνιθοπανίδας.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παράλληλα µε τους Φορείς ∆ιαχείρισης, το ΥΠΕΚΑ προκηρύσσει την
εκπόνηση 8 µελετών εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και
ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος σε περιοχές εκτός αρµοδιότητας των Φορέων ∆ιαχείρισης καθώς
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και µίας 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».
Αντικείµενο της τελευταίας µελέτης είναι (µεταξύ άλλων):
- ο επιστηµονικός και τεχνικός συντονισµός, η αξιολόγηση, η σύνθεση και αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων όλων των µελετών εποπτείας, ώστε να υπάρχει οµογενοποίηση στις
προσεγγίσεις όλων των αναδόχων, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων
παρακολούθησης των Φορέων ∆ιαχείρισης,
- η συγγραφή των δύο εκθέσεων εφαρµογής των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ,
- η κατάρτιση ολοκληρωµένης πρότασης τροποποίησης της υφιστάµενης βάσης δεδοµένων
του ∆ικτύου Natura 2000, σύµφωνα µε τις προτάσεις των αναδόχων,
- η κατάρτιση πρότασης για τον ορισµό νέων περιοχών Natura 2000, όπου κριθεί απαραίτητο,
- προτάσεις Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και στόχων διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών
για τις περιοχές Natura 2000 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Οι µετρήσεις στο πεδίο διαιρούνται σε δύο στάδια:
Το πρώτο στηρίζεται στα αποτελέσµατα των µετρήσεων, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για
τη σύνταξη της 3ης Εθνικής Αναφοράς/Έκθεσης Εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (πρέπει
να υποβληθεί στην ΕΕ τον Ιούνιο 2013), καθώς και της εθνικής έκθεσης για τις Ζώνες Ειδικής
Προστασίας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
•
Το δεύτερο στάδιο θα συνεχιστεί µέχρι και τη λήξη της δράσης.
•

Το έργο θα συνεισφέρει:
-

Στην ανταπόκριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ όπως
ισχύει σήµερα.
Στην προστασία των τύπων οικοτόπων που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Στην προστασία των ειδών χλωρίδας και πανίδας που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα
ΙΙ,IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
Στην προστασία των ειδών ορνιθοπανίδας.
Στην προώθηση της διατήρησης και διαχείρισης των ΤΚΣ και ΖΕΠ της Ελλάδας.

Τα αποτελέσµατα του έργου θα χρησιµοποιηθούν από τις αρµόδιες αρχές (ΥΠΕΚΑ) και το Φορέα
∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Ως 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 ειδών
και τύπων οικοτόπων 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.
Στον Πίνακα 1 παρατίθενται οι περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των οποίων η εποπτεία αποτελεί
αρµοδιότητα του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
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Πίνακας 1. Κατάλογος των περιοχών Natura 2000 που αποτελούν αρµοδιότητα του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
Περιοχή Natura 2000

Περιοχή Φορέα ∆ιαχείρισης

ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ
ΜΑΡΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΙ ΠΕΛΟΥΖΟ - GR2210002 (ΤΚΣ)
Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑ∆ΕΣ - GR2210003 (ΤΚΣ)
ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝΙ ΚΑΙ ΑΡΠΥΪΑ - GR2210004
(ΖΕΠ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΟΠΑΝΙ∆ΑΣ (ΕΡΠΕΤΑ & ΑΜΦΙΒΙΑ)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Σκοπός των προγραµµάτων εποπτείας είναι η καταγραφή, η εποπτεία και η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης των ακολούθων:
Α. Ορνιθοπανίδα
• Όλα τα είδη ορνιθοπανίδας του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΕ που απαντώνται
στην περιοχή ενδιαφέροντος (ΕΘΠΖ), καθώς και τα µεταναστευτικά είδη που µπορούν να
αποτελέσουν είδη χαρακτηρισµού των ΖΕΠ. Από τα παραπάνω έχουν εξαιρεθεί όσα είδη
απαντώνται στην Ελλάδα ως τυχαία ή ως αποκλειστικά διερχόµενα, ενώ περιλαµβάνονται τα
είδη Perdix perdix και Phasianus colchicus colchicus, ως είδη εθνικού ενδιαφέροντος, που
περιλαµβάνονται στο ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο ως απειλούµενα.
Το σύνολο των ειδών που αποτελούν αντικείµενο της µελέτης παρατίθεται στον Πίνακα 1 που
ακολουθεί:
Πίνακας 1. Ενδεικτικός κατάλογος ειδών ορνιθοπανίδας που αποτελούν αντικείµενο των µελετών.

Επιστηµονικό όνοµα

Παράρτηµα Ι Οδηγίας
2009/147/ΕΚ

Gavia stellata

I

Gavia arctica

I

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Calonectris diomedea

Είδη
χαρακτηρισµού
ΖΕΠ
x
x
x
x

I
I

x
x

Puffinus yelkouan

I

x

Hydrobates pelagicus
Phalacrocorax carbo

I

x
x
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Παράρτηµα Ι Οδηγίας
2009/147/ΕΚ

Είδη
χαρακτηρισµού
ΖΕΠ

Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax pygmeus
Pelecanus onocrotalus

I
I
I

x
x
x

Pelecanus crispus
Botaurus stellaris

I
I

x
x

Ixobrychus minutus

I

x

Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides

I
I

x
x

Bubulcus ibis
Egretta garzetta

I
I

x

Casmerodius albus

I

x

Ardea cinerea
Ardea purpurea

I

x
x

Ciconia nigra
Ciconia ciconia

I
I

x
x

Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia

I
I

x
x

Phoenicopterus roseus

I

x

Cygnus olor
Cygnus cygnus

I

Επιστηµονικό όνοµα

Anser albifrons
Anser erythropus

x

I

x
x

I
I

x
x

Anser anser
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea

x

Tadorna tadorna
Anas penelope

x
x

Anas strepera
Anas crecca

x
x

Anas platyrhynchos

x

Anas acuta
Anas querquedula

x
x

Anas clypeata
Netta rufina

x
x

Aythya ferina
Aythya nyroca
Aythya fuligula

x
I

x
x

Aythya marila
Melanitta fusca
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Επιστηµονικό όνοµα

Παράρτηµα Ι Οδηγίας
2009/147/ΕΚ

Είδη
χαρακτηρισµού
ΖΕΠ

Bucephala clangula
Mergellus albellus

x
x

Mergus serrator
Mergus merganser

x
x

Oxyura leucocephala

I

x

Pernis apivorus
Milvus migrans

I
I

x
x

Milvus milvus
Haliaeetus albicilla

I
I

x

Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus

I
I

x
x

Gyps fulvus

I

x

Aegypius monachus
Circaetus gallicus

I
I

x
x

Circus aeruginosus
Circus cyaneus

I
I

x
x

Circus pygargus

I

x

Accipiter brevipes
Buteo buteo

I

x
x

Buteo rufinus
Aquila pomarina

I
I

x
x

Aquila clanga

I

x

Aquila nipalensis
Aquila heliaca

I

x
x

Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus

I
I

x
x

Hieraaetus fasciatus
Falco naumanni

I
I

x
x

Falco columbarius

I

x

Falco eleonorae
Falco biarmicus

I
I

x
x

Falco cherrug
Falco peregrinus

I
I

x
x

Bonasa bonasia

I

x

Tetrao urogallus
Alectoris graeca

I
I

x
x

Perdix perdix
Coturnix coturnix

Είδη
οριοθέτησης
ΖΕΠ

x

Phasianus colchicus
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Παράρτηµα Ι Οδηγίας
2009/147/ΕΚ

Είδη
χαρακτηρισµού
ΖΕΠ

Porzana porzana
Porzana parva

I
I

x
x

Porzana pusilla
Fulica atra

I

Tetrax tetrax

I

Otis tarda
Haematopus ostralegus
Himantopus himantopus

I
I

x
x
x

Recurvirostra avosetta
Burhinus oedicnemus

I
I

x
x

Glareola pratincola

I

x

Επιστηµονικό όνοµα

x

Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaultii
Eudromias morinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola

x
x
I

x
x

I
I

x
x

Vanellus spinosus

x

Vanellus vanellus
Calidris canutus

x
x

Calidris alba
Calidris minuta

x
x

Calidris alpina
Philomachus pugnax

x
x

I

Lymnocryptes minimus

x

Gallinago gallinago
Limosa limosa

x
x

Limosa lapponica
Numenius tenuirostris

I
I

x
x

Numenius arquata

x

Tringa erythropus
Tringa totanus

x
x

Tringa nebularia
Tringa ochropus

x
x

Actitis hypoleucos
Larus melanocephalus

I

x
x

Larus minutus

I

x

Larus ridibundus
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Επιστηµονικό όνοµα

Παράρτηµα Ι Οδηγίας
2009/147/ΕΚ

Είδη
χαρακτηρισµού
ΖΕΠ

I
I

x
x

Larus genei
Larus audouinii
Larus canus
Larus fuscus

x
x

Sterna nilotica

I

x

Sterna caspia
Sterna sandvicensis

I
I

x
x

Sterna hirundo
Sterna albifrons

I
I

x
x

Chlidonias hybrida
Chlidonias niger

I
I

x
x

Columba oenas

x

Columba palumbus
Streptopelia turtur

x
x

Clamator glandarius
Bubo bubo

I

Glaucidium passerinum

I

Asio flammeus
Aegolius funereus
Caprimulgus europaeus
Apus apus

I
I
I

x
x
x
x
x

Tachymarptis melba

x

Alcedo atthis
Merops apiaster

I

Coracias garrulus
Picus canus

I
I

x
x

Dryocopus martius
Dendrocopos syriacus

I
I

x
x

Dendrocopos medius

I

x

Dendrocopos leucotos
Picoides tridactylus
Melanocorypha calandra

I
I
I

x
x

Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Alauda arvensis

I
I

x
x

x
x
x
x

Riparia riparia

x

Hirundo rustica
Delichon urbicum

x
x

Anthus campestris
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Επιστηµονικό όνοµα

Παράρτηµα Ι Οδηγίας
2009/147/ΕΚ

Motacilla flava
Luscinia svecica

I

Oenanthe isabellina
Oenanthe pleschanka

I

Είδη
χαρακτηρισµού
ΖΕΠ

Είδη
οριοθέτησης
ΖΕΠ

x
x

Turdus torquatus
Acrocephalus melanopogon
Hippolais olivetorum

I
I

x

Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria

I
I

x
x

Ficedula parva

I

x

Ficedula semitorquata
Sitta krueperi

I
I

x
x

Oriolus oriolus
Lanius collurio

I

Lanius minor
Lanius nubicus
Pyrrhocorax pyrrhocorax

I
I
I

x

Passer hispaniolensis
Emberiza cineracea

I

x
x

Emberiza hortulana

I

x

Emberiza caesia

I

x

x
x

x
x
x
x

Η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων (Παράρτηµα Ι της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ) και των ειδών (Παραρτήµατα II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και είδη
ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ) είναι σηµαντική για τις δράσεις παρακολούθησης της
εξέλιξής τους.
Β. Είδη αµφιβίων – ερπετών
α) όλα τα είδη αµφιβίων/ ερπετών των Παραρτηµάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
(πλην όσων έχουν χαρακτηριστεί ως θαλάσσια είδη χελωνών)
β) το είδους αµφιβίου Mesotriton alpestris, το οποίο κρίνεται ως εθνικής σηµασίας
γ) τα είδη ερπετών Hierophis viridiflavus, Podarcis cretensis και Podarcis levendis που
κρίνονται ως εθνικής σηµασίας.
Σηµειώνεται πως το είδος Rana ridibunda της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αντιστοιχεί στα τρία είδη
Pelophylax ridibunda, Pelophylax kurtmuelleri, Pelophylax bedriagae. Σηµειώνεται επίσης ότι για το
είδος Macrovipera schweizeri, η ΕΕ έχει εκφράσει επιστηµονική επιφύλαξη ως προς την κάλυψη
της εξάπλωσής του από ΤΚΣ.
Το σύνολο των ειδών αµφιβίων - ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος που αποτελούν αντικείµενο της
µελέτης παρατίθεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί:
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Πίνακας 2. Ενδεικτικός κατάλογος ειδών αµφιβίων - ερπετών που αποτελούν αντικείµενο της µελέτης.

Είδος (σύµφωνα µε την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)
Ablepharus kitaibelii
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Chalcides ocellatus
Chamaeleo chamaeleon
Chamaeleo africanus
Coluber caspius
Coluber jugularis
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coronella austriaca
Cyrtopodion kotschyi
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Emys orbicularis
Eryx jaculus
Lacerta agilis
Lacerta danfordi
Lacerta danfordi
Lacerta graeca
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Macrovipera schweizeri
(Vipera lebetina schweizeri)
Mauremys caspica
Natrix tessellata
Ophiomorus punctatissimus
Ophisaurus apodus
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis taurica
Stellio stellio
Telescopus fallax
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Vipera ammodytes
Vipera ursinii (except Vipera
ursinii rakosiensis)

Είδος (ως αναφέρεται στο
Κράτος - Μέλος)
Ablepharus kitaibelii
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Chalcides ocellatus
Chamaeleo chamaeleon
Chamaeleo africanus
Coluber caspius
Coluber jugularis
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coronella austriaca
Cyrtopodion kotschyi
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe sauromates
Elaphe situla
Emys orbicularis
Eryx jaculus
Lacerta agilis
Lacerta anatolica
Lacerta oertzeni
Lacerta graeca
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Macrovipera schweizeri
Mauremys caspica
Natrix tessellata
Ophiomorus punctatissimus
Ophisaurus apodus
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis taurica
Stellio stellio
Telescopus fallax
Testudo graeca
Testudo hermanni
Testudo marginata
Vipera ammodytes
Vipera ursinii, Vipera ursinii
(except Vipera ursinii
rakosiensis)
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Παρ. ΙΙ

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

Παρ. IV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Παρ. V

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Είδος (σύµφωνα µε την
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)
Vipera xanthina
Bombina bombina
Bombina variegata
Bufo viridis
Hyla arborea
Mertensiella luschani
(Salamandra luschani)
Mertensiella luschani
(Salamandra luschani)
Pelobates syriacus
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana ridibunda
Rana temporaria
Triturus carnifex (Triturus
cristatus carnifex)
Triturus karelinii (Triturus
cristatus karelinii)
Mesotriton alpestris
Hierophis viridiflavus
Podarcis cretensis
Podarcis levendis

Είδος (ως αναφέρεται στο
Κράτος - Μέλος)
Vipera xanthina
Bombina bombina
Bombina variegata
Bufo viridis
Hyla arborea

1
1

Παρ. IV
1
1
1
1
1

Mertensiella luschani

1

1

Lyciasalamandra helverseni
Pelobates syriacus
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana ridibunda
Rana temporaria

1

1
1
1
1

Triturus carnifex

1

1

Triturus karelinii

1

1

Παρ. ΙΙ

Παρ. V

1
1

Ως βάση για την εποπτεία και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών
ορνιθοαπνίδας, ερπετών και αµφιβίων στην περιοχή ενδιαφέροντος (ΕΘΠΖ) θα χρησιµοποιηθούν οι
ακόλουθες παράµετροι:
 Εξάπλωση και εύρος εξάπλωσης
 Η κατάσταση του πληθυσµού (µέγεθος, δοµή και δυναµική πληθυσµού),
 Η ποιότητα και η έκταση των ενδιαιτηµάτων,
 Επιδράσεις – πιέσεις – απειλές (προοπτικές διατήρησης)
Ο Ανάδοχος του προγράµµατος εποπτείας θα παραδώσει επιπλέον, µια επικαιροποιηµένη έκδοση
της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000, µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνάς του σε όλα
τα πεδία που άπτονται του αντικειµένου του (περιγραφές, αξιολογήσεις, πίνακας other species,
απειλές κ.λπ.) καθώς και προτάσεις για επέκταση του ∆ικτύου, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο µε
βάση τα κριτήρια της ΕΕ και κατόπιν συνεννόησης µε το Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΘΠΖ και το
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Επίσης, θα προτείνει ικανοποιητικές τιµές
αναφοράς, καθώς και στόχους διατήρησης των ειδών των Παραρτηµάτων ΙΙ, IV και V της Οδηγίας
92/43/EOK ανά ΤΚΣ ή οµάδα ΤΚΣ που θα µελετηθούν και των ειδών ορνιθοπανίδας ανά ΖΕΠ, ή
οµάδα ΖΕΠ που θα µελετηθούν, µε στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησής
τους στην ευρύτερη περιοχή ενδιαφέροντος.
Τέλος, θα παραδώσει προτάσεις για τα πρωτόκολλα και τη διαδικασία παρακολούθησης στην
περιοχή µελέτης, για την επόµενη διαχειριστική περίοδο.
Για την υλοποίηση του έργου του, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Φορέα
προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου, καθώς και 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».
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Αντικείµενα του προγράµµατος εποπτείας αποτελούν:
• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός προγράµµατος επιστηµονικής παρακολούθησης
(monitoring) µε εργασίες πεδίου µε στόχο την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση (σε σχέση µε
τη 2η Έκθεση Εφαρµογής της Οδηγίας του 2007) της κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων και ειδών για την περίοδο 2011-2015 σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Οδηγίας
92/43/ΕΕ, µε τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα του έργου να τροφοδοτήσουν την 3η Εθνική
Αναφορά - Έκθεση Εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
• Η επικαιροποίηση των πεδίων της περιγραφικής βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000,
µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας του αναδόχου σε όλα τα πεδία που άπτονται του
αντικειµένου των προγραµµάτων εποπτείας (περιγραφές, αξιολογήσεις, πίνακας other
species, απειλές, κλπ)
• Η σύνταξη προτάσεων για πιθανή επέκταση του ∆ικτύου Natura 2000, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο, µε βάση τα κριτήρια της ΕΕ και µετά από συνεννόηση µε τους Φορείς
∆ιαχείρισης και το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
• Η σύνταξη προτάσεων ορισµού Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference
Values) των τύπων οικοτόπων και ειδών ανά ΤΚΣ ή οµάδα ΤΚΣ και των ειδών ορνιθοπανίδας
ανά ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ που θα µελετηθούν.
• Η σύνταξη προτάσεων για τον ορισµό Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) ανά ΤΚΣ
ή οµάδα ΤΚΣ και ανά ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ που θα µελετηθούν, µε στόχο την επίτευξη
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και ειδών.
• Η σύνταξη προτάσεων για το πρόγραµµα παρακολούθησης που θα πρέπει να εφαρµοστεί
µετά τη λήξη των προγραµµάτων εποπτείας.
Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης των µελετών, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον
φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου, καθώς και 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».
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)
Τα κριτήρια της ΕΕ για την αξιολόγηση της επάρκειας του ∆ικτύου των ΤΚΣ (θα δοθεί από
τον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε συνεννόηση µε το Τµήµα
∆ιαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ)
Τα αποτελέσµατα και τον Τεχνικό Οδηγό Χαρτογράφησης Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού
και Ελληνικού ενδιαφέροντος του έργου «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων
οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης», σε CD (θα δοθεί από
τον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε συνεννόηση µε το Τµήµα
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ)
Το Interpretation Manual of the European Union habitats, 2007, σε ηλεκτρονική µορφή
(αναρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/indexen.htm#interpretat
ion)
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Τα αποτελέσµατα της δεύτερης εθνικής αναφοράς για την εφαρµογή της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ (αναρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR)
Τα έντυπα αναφοράς και αξιολόγησης για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη της Οδηγίας
92/43/ΕΚ που είναι αναρτηµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/workpackage_revision/sub-group_papers/revised_reporting&vm=detailed&sb=Title
Τα έντυπα αναφοράς και αξιολόγησης για τα είδη ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ
που είναι αναρτηµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/workpackage_reporting&vm=detailed&sb=Title
Τα είδη ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού κάθε ΖΕΠ (αναρτηµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=iIe61%2fEm2Mc%3d&tabid=432
Το κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων ζώων της Ελλάδας (σε ηλεκτρονική µορφή,
αναρτηµένο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=518&language=el-GR)
- Τα παραδοτέα της µελέτης «Πρόγραµµα επαναξιολόγησης 69 Σηµαντικών Περιοχών για τα
Πουλιά για τον χαρακτηρισµό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας.
Σύνταξη σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας» (σε ηλεκτρονική
µορφή,
αναρτηµένο
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR ).
Το 10 x 10 km Ευρωπαϊκό πλέγµα αναφοράς ETRS 89 LAEA (αναρτηµένο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids
). Σηµειώνεται ότι αναµένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκταση του ευρωπαϊκού
πλέγµατος στο θαλάσσιο χώρο µέχρι τις µέσες γραµµές µεταξύ της Ελλάδας και των
γειτονικών της χωρών.
Υπόβαθρο τοπογραφικό ως γεωγραφική αναφορά των στοιχείων που συλλέγονται και των
αποτελεσµάτων της επεξεργασίας τους σε κλίµακα περίπου 1:50.000 (θα δοθεί από το
Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ).
Σηµειώνεται ότι για το σχεδιασµό των προγραµµάτων εποπτείας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
εναρµονιστεί µε τα κείµενα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν στον καθορισµό
και περιγραφή των παραµέτρων οι οποίες περιλαµβάνονται στην αναφορά των Κρατών –
Μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ιδιαίτερα µε το κείµενο
«Art 17 guidelines». Τα κείµενα παρατίθενται στην ιστοσελίδα:
-

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/&vm=detailed&sb=Title,
group on reporting», η οποία ενηµερώνεται διαρκώς.

«An

expert

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται σε τέσσερες (4) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως:

ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Οριστικοποίηση του καταλόγου των ειδών που αποτελεί αντικείµενο της µελέτης
Ο Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των ειδών που αποτελούν αντικείµενο της µελέτης.
Ενδεχοµένως, και κατά την κρίση του Ανάδοχου, είναι δυνατόν να ενταχθεί στο αντικείµενο της
µελέτης και είδη που αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σηµαντικά για την Ελλάδα.
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος
W ebsite: www.nmp-zak.org

Τηλ. 2695029870 Fax. 2695023499
e-mail: info@nmp-zak.org

29

ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΡΥ-Ρ86

Βιβλιογραφική συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση κάθε είδους
Για κάθε είδος, ο Ανάδοχος 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, αποκλειστική ή
εν µέρει, αναφορά στους τύπους οικοτόπων (π.χ. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες),
επιστηµονικώς τεκµηριωµένες εκθέσεις, µελέτες, ή εκδόσεις.
Γ) αδηµοσίευτα δεδοµένα ατόµων ή φορέων τεκµηριωµένης αξιοπιστίας, τα οποία περιέχονται σε
προσωπικά αρχεία ειδικών µε αποδεδειγµένη εµπειρία και αρχεία θεσµοθετηµένων φορέων (π.χ.
βάσεις δεδοµένων ερευνητικών φορέων).
Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν σε βάση δεδοµένων, η οποία θα έχει πρόβλεψη για την
αποτύπωση της παρουσίας κάθε 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 κάθε είδος που αποτελεί αντικείµενο
παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησής τύπων οικοτόπων. 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 και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την ορνιθοπανίδα, αντίστοιχα.
•

Τεκµηρίωση και οργάνωση σχεδίου επιτόπιων επισκέψεων

Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει 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 Αναδόχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
αιτιολογήσουν 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.
Για το σχέδιο επιτόπιων επισκέψεων ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσουν το χάρτη εξάπλωσης ή/και
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 και των σχετικών δειγµατοληπτικών επιφανειών συµπλήρωσης των πρωτοκόλλων
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης. Για τον προσδιορισµό της δυνητικής ή της
προβλεπόµενης εξάπλωσης των ειδών θα χρησιµοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που θα
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συλλεχθούν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αλλά και τα αποτελέσµατα της µελέτης της
αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση
της φύσης που εκπονήθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε µε χρηµατοδότηση από το Β΄ΚΠΣ (1999-2001), ο
χάρτης του Potential Natural Vegetation of Europe (Bohn et al. 2004), πιθανόν σχετικά µοντέλα
πρόβλεψης µε κλιµατικές και εδαφικές παραµέτρους (ecological niche modelling), ορθοφωτοχάρτες,
χάρτες γεωµορφολογικοί, χάρτες υδρογραφικού δικτύου κ.α., σε συνδυασµό µε την κρίση των
ειδικών.
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 θα καθορίσει: α) την ένταση της δειγµατοληπτικής προσπάθειας, β) το πρότυπο
κατανοµής των δειγµατοληψιών εντός κάθε περιοχής µελέτης γ) το πλέγµα (grid) αναφοράς ανά
τύπο οικοτόπου ή είδος, που θα είναι υποχρεωτικά το ευρωπαϊκό πλέγµα 10 x 10 km. Όπου είναι
εφικτό ή αναγκαίο το πλέγµα θα είναι αναλυτικότερο µε πιο λεπτοµερή χωρική πληροφορία ( 5 x 5
km ή 2 x 2 km ή 1 x 1 km). Τα κριτήρια καθορισµού της έντασης δειγµατοληψίας και του τρόπου
κατανοµής των δειγµατοληψιών που θα χρησιµοποιηθούν και για τον καθορισµό του κατάλληλου
πλέγµατος αναφοράς για τα είδη είναι τα ακόλουθα: α) κριτήρια αφθονίας (σπάνιο, σποραδικό,
µέση αφθονία, άφθονο, πολύ κοινό ή και οµαδοποιήσεις τους) και β) κριτήρια ευθύνης διατήρησης
για κάθε είδος. Η ευθύνη διατήρησης εξαρτάται από παραµέτρους όπως ο χαρακτηρισµός του
είδους ως προτεραιότητας από την Οδηγία των οικοτόπων, 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 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 υπ’
όψη 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 θα καθορίσει τα πρωτοκόλλα εργασιών πεδίου για την αξιολόγηση ή την
επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών. Στα πρωτόκολλα συλλογής δεδοµένων θα
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και η καταγραφή των κατάλληλων κατά περίπτωση
περιβαλλοντικών παραµέτρων για κάθε 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 ειδών για την Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των αντίστοιχων
παραµέτρων για την έκθεση της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την ορνιθοπανίδα.
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•

Προγραµµατισµός ετήσιων επισκέψεων

Ο Ανάδοχος 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 όλων 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 ο
Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει την αναµενόµενη ποιότητα των δεδοµένων και να παρουσιάσει
τον τρόπο που θα εκτιµήσει 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) και (δ) τις επιδράσεις - πιέσεις - απειλές (προοπτικές διατήρησης). Τέλος θα πρέπει
να παρουσιάσουν 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 προτείνει τρόπους
χειρισµού των απόρρητων αυτών δεδοµένων.
Εκπαίδευση του Προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΘΠΖ.

•

Η διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του ΕΘΠΖ θα είναι διαρκής και θα λαµβάνει χώρα σε
όλες τις φάσεις του προγράµµατος (Β, Γ και ∆) ενώ στην Α’ Φάση θα καταρτιστεί αναλυτικό
πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆.
Κατάρτιση Προγράµµατος Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆.
Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆. στο πλαίσιο
υλοποίησης όλων των φάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν κείµενο των προδιαγραφών.
Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος του συνολικού
Προγράµµατος Παρακολούθησης το Προσωπικό του Φ.∆. θα είναι σε θέση να εκτελεί µε δικά του
µέσα την µελλοντική Παρακολούθηση τα πρωτόκολλα των οποίων θα παραδώσει ο ανάδοχος.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό και η µορφή τους (ηλεκτρονική ή/και έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1.

Κατάλογος των ειδών για τα οποία θα πραγµατοποιηθούν εργασίες πεδίου µε σχετική
εισηγητική έκθεση.

2.

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.

3.

Πρόταση καθορισµού πλέγµατος (grid) αναφοράς για κάθε είδος, επιπρόσθετα στην
υποχρεωτική χωρική αποτύπωση της κατανοµής κάθε είδους σε πλέγµα αναφοράς 10 x 10
km, βασισµένη σε σχετική τεκµηριωµένη έκθεση-εισήγηση.

4.

Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (διανυσµατικής µορφής
χρησιµοποιώντας σηµεία, γραµµές ή πολύγωνα ανάλογα µε τη µορφή των πρωτογενών
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δεδοµένων) της δυνητικής εξάπλωσης κάθε είδους σε κατάλληλο υπόβαθρο, βασισµένη σε
σχετική τεκµηριωµένη έκθεση-εισήγηση. Η έκθεση αυτή θα αφορά σε κάθε είδος που
αποτελεί αντικείµενο παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησής του
στην παρούσα µελέτη και θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνοψίζει την υπάρχουσα
γνώση και ταυτόχρονα να υπηρετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις
υποχρεώσεις και τους σκοπούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.
5.

Τεκµηριωµένη επιστηµονικά πρόταση προγραµµατισµού εργασιών πεδίου (αριθµού και
θέσεων επισκέψεων πεδίου συνολικά και ανά έτος εργασιών πεδίου). Η πρόταση θα
περιλαµβάνει
- Τον τύπο των πρωτογενών δεδοµένων που θα συλλεχθούν από τις επιτόπιες
δειγµατοληψίες (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 καθενός από τα υπό µελέτη
είδη
- Την εποχή και µέθοδο της δειγµατοληψίας
- Την επαναληψιµότητα της δειγµατοληψίας

6.

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

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.

Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆
Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆. στο
πλαίσιο υλοποίησης όλων των φάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν κείµενο των
προδιαγραφών. Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης θα πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε
τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος του συνολικού Προγράµµατος Παρακολούθησης το Προσωπικό
του Φ.∆. θα είναι σε θέση να εκτελεί µε δικά του µέσα την µελλοντική Παρακολούθηση και τα
πρωτόκολλα τα οποία θα παραδώσει ο ανάδοχος.

Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε 4
αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (Ψηφιακός ∆ίσκος). Μετά την έγκρισή τους, τα παραδοτέα
υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον
Πίνακα 1), σε 10 και 3 αντίτυπα, αντίστοιχα.

ΦΑΣΗ Β:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
•

ΚΑΙ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής

Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών
αναφορών εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- για κάθε είδος, ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή επιφανειακά
δεδοµένα κατανοµής).
•

Συλλογή πληροφοριών πεδίου

Ο Ανάδοχος θα συλλέξει στο πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό της φάσης Α.
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•

Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων

Ο Ανάδοχος θα καταχωρήσει σε βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από το φορέα προκήρυξης και
παρακολούθησης του έργου (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.
•

Χαρτογραφική αποτύπωση κρίσιµων ενδιαιτηµάτων

Αφορά µόνον σε είδη ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού εντός ΖΕΠ. Οι Ανάδοχοι θα συντάξουν χάρτες
µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών χαρακτηρισµού των ΖΕΠ. Οι χάρτες θα παραχθούν σε
κλίµακα 1:50.000 ή και αναλυτικότερη. Σηµειώνεται ότι για σηµαντικό αριθµό ΖΕΠ που
αποτελούσαν αντικείµενο της µελέτης «Πρόγραµµα επαναξιολόγησης 69 Σηµαντικών Περιοχών για
τα Πουλιά για τον χαρακτηρισµό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Σύνταξη
σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας» έγινε χαρτογράφηση των κρισίµων
ενδιαιτηµάτων το 2009. Η µελέτη αυτή θα ληφθεί υπόψη κατά τη χαρτογράφηση των κρισίµων
ενδιαιτηµάτων ειδών χαρακτηρισµού.
•

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 του ΤΚΣ (εφόσον ο ΤΚΣ καλύπτει κελιά περισσότερα
του ενός), θα γίνει µε µαθηµατική προσέγγιση που θα δοθεί από τον φορέα προκήρυξης και
παρακολούθησης του έργου (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 κάθε είδους και τύπου οικοτόπου

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,
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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. Η παραπάνω διαδικασία σε ότι αφορά θαλάσσια είδη θα ακολουθηθεί
εφόσον είναι δυνατό και τεκµηριώνεται από τον ανάδοχο.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει 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). Η αποτύπωση και αξιολόγηση των
διαφορών δεν αφορά στα είδη ορνιθοπανίδας.
•

Καθορισµός Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favourable Reference Values)

Ο Ανάδοχος θα προτείνει Ικανοποιητικές Τιµές Αναφοράς (εύρους εξάπλωσης - range και έκτασης area) για κάθε είδος. Οι τιµές θα αναφέρονται σε κάθε ΤΚΣ ή οµάδα ΤΚΣ που απαντάται το είδος ή
αντίστοιχα σε κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ που απαντάται το είδος ορνιθοπανίδας.
•

Καθορισµός Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation objectives)

Ο Ανάδοχος θα προτείνει Στόχους ∆ιατήρησης για κάθε είδος ερπετοπανιδας του Παραρτήµατος ΙΙ
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και κάθε είδος ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού. Οι στόχοι θα αφορούν κάθε
ΤΚΣ ή οµάδα ΤΚΣ που απαντάται το είδος, καθώς και κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ που απαντώνται τα
είδη ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού.
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 παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό και η µορφή τους (ηλεκτρονική ή/και έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1.

Συµπληρωµένη έκθεση και 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.

2.

Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε 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 κάθε είδος,
για κάθε ΤΚΣ που θα µελετηθεί και, για κάθε κελί αναφοράς που θα γίνουν δειγµατοληψίες ή
που είναι δυνατή η συµπλήρωσή τους µε βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές. Αντίστοιχα, για
την ορνιθοπανίδα, τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης 2009/147/ΕΚ.

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.
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5.

Χάρτες υφιστάµενης κατανοµής και εύρους εξάπλωσης για κάθε είδος σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης Β’.

6.

Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού των ΖΕΠ. Οι
χάρτες θα είναι σε κλίµακα 1:50.000 ή και αναλυτικότερη.

7.

Πρόταση Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference Values) για κάθε είδος
ερπετοπανίδας και για κάθε είδος ορνιθοπανίδας για κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ.

8.

Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για κάθε είδος ερπετοπανίδας του
Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και για κάθε είδος ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού
για κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ.

9.

Συµπληρωµένο-επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της φάσης Γ’ µε βάση τα
προς επίλυση προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά το πρώτο έτος συλλογής δεδοµένων
πεδίου.

10. Έκθεση πεπραγµένων της φάσης Β’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν.
Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε 4
αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (Ψηφιακός ∆ίσκος). Μετά την έγκρισή τους, τα παραδοτέα
υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον
Πίνακα 1), σε 10 και 3 αντίτυπα, αντίστοιχα.

ΦΑΣΗ Γ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
•

Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής

Για κάθε είδος 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 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 θα καταχωρήσει στη βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από τον φορέα προκήρυξης
και παρακολούθησης του έργου (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.
•

Πρόταση τροποποίησης της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000

Ο Ανάδοχος, µε βάση τα δεδοµένα των δύο ετών δειγµατοληψιών θα συντάξουν πρόταση
τροποποίησης της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 (Τυποποιηµένο ∆ελτίο ∆εδοµένων Standard Data Form) για κάθε πεδίο που άπτεται του αντικειµένου της µελέτης τους. 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 των Αναδόχων αλλά και οι
βιβλιογραφικές αναφορές κατόπιν τεκµηρίωσης και αξιολόγησης της σηµασίας τους.
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ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Γ’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό και η µορφή τους (ηλεκτρονική ή έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1.

Συµπληρωµένη έκθεση και 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 κάθε είδος 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 κάθε είδος,
για κάθε περιοχή εξέτασης συνολικά, για κάθε ΤΚΣ και, όπου είναι εφικτό, για κάθε κελί
αναφοράς. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα τα έντυπα αναφοράς της έκθεσης 2009/147/ΕΚ.

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.

Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού των ΖΕΠ για
όσες ΖΕΠ γίνουν επιτόπιες επισκέψεις. Οι χάρτες θα είναι σε κλίµακα 1:50.000 ή και
αναλυτικότερη.
Επικαιροποιηµένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 σε
Access 2007.

6.
7.

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

8.

Έκθεση µε ανάλυση των δεδοµένων που έχουν συλλεγεί και µε αξιολόγηση της πληρότηταςεπάρκειας του Εθνικού ∆ικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση του εξεταζόµενου κάθε φορά
είδους και τύπου οικοτόπου και πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000
συνοδευόµενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συµπληρωµένα Τυποποιηµένα
∆ελτία ∆εδοµένων και νέα έκδοση της επικαιροποιηµένης περιγραφικής (Access 2007) και
χωρικής βάσης δεδοµένων µε τα στοιχεία των νέων προτεινόµενων περιοχών. Η χωρική
βάση δεδοµένων θα είναι σε GIS και η ανάλυσή της σε κλίµακα 1:50.000 ή και
αναλυτικότερη.

9.

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

10. Ψηφιακό Υλικό (φωτογραφικό, video σε πρωτότυπη µορφή) υψηλής ανάλυσης που θα
προέρχεται από καταγραφές και παρατηρήσεις στο πεδίο (είδη, οικότοποι, δράσεις, κλπ). Ο
Φορέας ∆ιαχείρισης υποχρεούται στην αναφορά του αναδόχου ως πηγή κατά την χρήση του
ανωτέρου υλικού.
Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε 4
αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (Ψηφιακός ∆ίσκος). Μετά την έγκρισή τους, τα παραδοτέα
υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον
Πίνακα 1), σε 10 και 3 αντίτυπα, αντίστοιχα.
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ΦΑΣΗ ∆: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
•

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Συνέχιση και ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής συλλογής

Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών
αναφορών εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- για κάθε είδος, ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή επιφανειακά
δεδοµένα κατανοµής).
•

Συλλογή δεδοµένων πεδίου

Ο Ανάδοχος θα συλλέξουν στο πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί στον προγραµµατισµό
της φάσης Α’, και την επικαιροποιηµένη του µορφή, όπως εγκρίθηκε στη φάση Γ’.
•

Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων

Οι Ανάδοχοι θα καταχωρήσουν σε βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από τον φορέα προκήρυξης
και παρακολούθησης του έργου (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.
•

Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης κάθε είδους και τύπου οικοτόπου

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.
Τέλος, ο Ανάδοχος θα προσδιορίσουν και θα τεκµηριώσουν τις διαφορές σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα της φάσης Β’.
•

Αξιολόγηση δεδοµένων και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους

Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσουν 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
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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 του ΤΚΣ (εφόσον ο ΤΚΣ 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’.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ∆’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό:
1.

Συµπληρωµένη Τεχνική Τελική Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές
που θα συλλεχθούν. Η βάση δεδοµένων θα δίνει πληροφορίες για τις καταχωρηµένες θέσεις
εµφάνισης κάθε είδους ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας και θα συνδέεται µε γεωγραφική
απεικόνιση. Η σύνταξη της Τελικής Τεχνικής Έκθεσης θα γίνει σύµφωνα µε τις ενδείξεις και
καθοδηγήσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης, ακολουθώντας τα πρότυπα που αντιστοιχούν σε
ανάλογες Επιστηµονικές Αναφορές. Τα Παραδοτέα της Τελικής Έκθεσης θα είναι στην
Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα, σε Ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή και σε Έντυπη
µορφή. Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να παραδώσει 50 αντίτυπα (διαστάσεις
210*297mm) στα αγγλικά και 20 αντίτυπα στα ελληνικά (έντυπη και ηλεκτρονική µορφή).

2.

Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος ερπετοπανίδας και
ορνιθοπανίδας 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 κάθε είδος
ερπετοπανίδας, για κάθε ΤΚΣ που θα µελετηθεί και, για κάθε κελί αναφοράς που θα γίνουν
δειγµατοληψίες ή που είναι δυνατή η συµπλήρωσή τους µε βάση τις βιβλιογραφικές
αναφορές. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα, τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της
έκθεσης της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για κάθε είδος, για κάθε ΖΕΠ 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 ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας: 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.

5.

Χάρτες κατανοµής όσο και εύρους εξάπλωσης για κάθε είδος ερπετοπανίδας και
ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης ∆.

6.

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

7.

Εισήγηση για τη διαδικασία µελλοντικής συστηµατικής παρακολούθησης της κατάστασης
διατήρησης των ειδών ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας.
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8.

Συνολική έκθεση πεπραγµένων της µελέτης, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα της
κατάρτισης του προσωπικού του Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ..

9.

Επιστηµονικές εργασίες (τουλάχιστον δύο) µε αντικείµενο θέµατα που αφορούν την βιολογία
και οικολογία της ορνιθοπανίδας και των ερπετών-αµφιβίων, οι οποίες θα δηµοσιευτούν σε
πρακτικά Επιστηµονικών Συνέδριων µε κριτές και έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
Στις επιστηµονικές εργασίες αυτές θα πρέπει να αποτυπώνεται η συµµετοχή στην οµάδα
συγγραφέων το Προσωπικού του Φ.∆. που θα συµµετάσχει στην υλοποίηση του
συγκεκριµένου προγράµµατος.

10. Επικαιροποιηµένος Οδηγός αναγνώρισης (3 Εγχειρίδια) για Ορνιθοπανίδα, Ερπετοπανίδα
και Πανίδα Αµφιβίων στην περιοχή Μελέτης. Τα εγχειρίδια αυτα θα παραδοθούν σε
ηλεκτρονική µορφή µε δυνατότητα επεξεργασίας και θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον 8
σελίδες τον καθένα.
Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε
4 αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή. Μετά την έγκρισή τους, υποβάλλονται εκ νέου σε
ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον Πίνακα 1), σε 10 και 3
αντίτυπα, αντίστοιχα, µε εξαίρεση την Τεχνική Τελικής Έκθεσης, η οποία θα υποβληθεί
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 1.

Τέλος, τονίζεται ότι η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στις
τεχνικές που απαιτούνται για Ορνιθοπανίδα, Ερπετοπανίδα και Πανίδα Αµφιβίων στην περιοχή
Μελέτης αποτελεί παραδοτέο, θα είναι συνεχής και θα πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια και των
τριών φάσεων του προγράµµατος (Β, Γ και ∆), ενώ στην Α’ Φάση θα καταρτιστεί αναλυτικό
πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆.

Πίνακας 1. Παραδοτέα και µορφή (ηλεκτρονική, έντυπη) των επιµέρους Φάσεων των Μελετών Εποπτείας και
Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης Ειδών ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας Κοινοτικού Ενδιαφέροντος
στην Ελλάδα.
Μορφή παραδοτέου

Παραδοτέα

Ηλεκτρονική

Φάση Α
1.

Κατάλογος των ειδών ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας για τα οποία θα
πραγµατοποιηθούν εργασίες πεδίου µε σχετική εισηγητική έκθεση.

Έντυπη

*

2. Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές.

*

3. Πρόταση καθορισµού πλέγµατος (grid) αναφοράς για κάθε είδος στη βάση
σχετικής τεκµηριωµένης έκθεσης-εισήγησης.

*

4. Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών της
δυνητικής εξάπλωσης κάθε είδους και σχετική τεκµηριωµένη έκθεσηεισήγηση.

*

5. Τεκµηριωµένη πρόταση προγραµµατισµού εργασιών πεδίου.

*

6. Πρωτόκολλα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών που θα
εφαρµοστούν κατά τις επισκέψεις στο πεδίο.

*

7. Προσχέδιο ανάλυσης των δεδοµένων πεδίου όπως προγραµµατίστηκαν
να συλλεχθούν µε βάση την κατάρτιση του σχεδίου δειγµατοληψίας.
8. Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆

*

*

*

*

*

Φάση Β
1. Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές.
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Μορφή παραδοτέου

Παραδοτέα
2. Συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος και για
κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου στη βάση δεδοµένων.

*

3. Συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
και 2009/147/ΕΚ για κάθε είδος και για κάθε κελί αναφοράς.

*

4. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους.

*

5. Χάρτες υφιστάµενης κατανοµής, όσο και εύρους εξάπλωσης για κάθε
είδος.

*

6. Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών ορνιθοπανίδας
χαρακτηρισµού των ΖΕΠ.
7. Πρόταση Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference Values)
για κάθε είδος ερπετοπανίδας. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα για κάθε
ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ.
8. Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για κάθε είδος
του Παραρτήµατος ΙΙ, και για κάθε τύπο οικοτόπου, για κάθε ΤΚΣ ή οµάδα
ΤΚΣ. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα χαρακτηρισµού, για κάθε ΖΕΠ ή
οµάδα ΖΕΠ.
9. Συµπληρωµένο-επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της
Φάσης Γ.
10. Έκθεση πεπραγµένων της Φάσης Β, όπου θα αναγράφονται όλα τα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο
επιλύθηκαν.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Φάση Γ
1. Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές.

*

2. Συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος και για
κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου στη βάση δεδοµένων.

*

3. Συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
και 2009/147/ΕΚ για κάθε είδος και για κάθε κελί του πλέγµατος
αναφοράς σε ηλεκτρονική µορφή.

*

4. Συµπληρωµένο – επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της
Φάσης ∆.

*

5. Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών χαρακτηρισµού των ΖΕΠ.

*

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

*

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

*

*

8. Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000
συνοδευόµενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συµπληρωµένα
Τυποποιηµένα ∆ελτία ∆εδοµένων και νέα έκδοση της επικαιροποιηµένης
περιγραφικής και χωρικής βάσης δεδοµένων µε τα στοιχεία των νέων
προτεινόµενων περιοχών.

*

*

9. Έκθεση πεπραγµένων της Φάσης Γ, όπου θα αναγράφονται όλα τα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο
επιλύθηκαν.*
10. Ψηφιακό Υλικό (φωτογραφικό, video σε πρωτότυπη µορφή)

*

*
*

Φάση ∆
Τελική Τεχνική Έκθεση και Βάση ∆εδοµένων µε τις βιβλιογραφικές
αναφορές.

*

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

*

1.
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Μορφή παραδοτέου

Παραδοτέα
3. Τα συµπληρωµένα
92/43/ΕΟΚ.

έντυπα

αναφοράς

της

έκθεσης

της

Οδηγίας

*

4. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους.

*

5. Χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης για κάθε είδος.

*

6. Έκθεση µε τις διαφορές αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης κάθε
είδους.

*

*

7. Εισήγηση για τη διαδικασία µελλοντικής συστηµατικής παρακολούθησης
της κατάστασης διατήρησης.

*

*

8. Συνολική έκθεση πεπραγµένων της µελέτης, όπου θα αναγράφονται τα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν
καθώς και τα αποτελέσµατα της κατάρτισης του προσωπικού του Φ.∆. του
Ε.Θ.Π.Ζ..
9. Επιστηµονικές εργασίες (τουλάχιστον δύο)
10. Επικαιροποιηµένος
Οδηγός
αναγνώρισης
(3
Εγχειρίδια)
για
Ορνιθοπανίδα, Ερπετοπανίδα και Πανίδα Αµφιβίων στην περιοχή
Μελέτης.

*

*

*

*

*

*

*

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, στο ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να µεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής
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 ν. 1647/1986 «Οργανισµός Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄). που είναι αναρτηµένος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506
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 προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου 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.
ορθο-ανηγµένες αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες) πρέπει να είναι της τάξης των 10
µέτρων, η οποία είναι επίσης συµβατή µε τα υπόβαθρα της κλίµακας 1:50.000.
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου 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 αποφασίσει 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 στην έκταση τύπων οικοτόπων, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης και ο
χάρτης είναι σε ψηφιδωτή µορφή.
Σε ότι αφορά στον πληθυσµό, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης και ο χάρτης είναι σε
ψηφιδωτή µορφή.
Σε ότι αφορά στην ποιότητα ενδιαιτηµάτων, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης και ο
χάρτης είναι σε ψηφιδωτή µορφή.

Αναπόσπαστο κοµµάτι του άρθρου 5 αποτελούν τα Παραρτήµατα Ι (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΕ∆ΙΟΥ) και ΙΙ (ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ) της παρούσας ∆ιακήρυξης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώνει και να συνεργάζεται µε τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
για τα τεχνικά θέµατα που αφορούν στην πραγµατοποίηση της υπηρεσίας. Επίσης, ο ανάδοχος
οφείλει να απαντά εγγράφως, εντός το πολύ τριών (3) εργάσιµων ηµερών, στην αναθέτουσα αρχή
σε οποιαδήποτε ερώτηµα ή διευκρίνιση αυτή θέσει και σχετίζεται µε το αντικείµενο της παρούσας
υπηρεσίας.
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ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ
Κάθε Προσφέρων (υποψήφιος Ανάδοχος) θα συµπεριλάβει απαραίτητα στο φάκελο της Τεχνικής
Προσφοράς του:
1. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών καθώς επίσης και του επιστηµονικού τεχνικού εξοπλισµού
και των σχετικών Προγραµµάτων Ανάλυσης δεδοµένων από τις εργασίες πεδίου που διαθέτει ο
υποψήφιος ανάδοχος για την υλοποίηση της υπηρεσίας.
2. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Υπηρεσίας που θα περιλαµβάνει το χρόνο παράδοσης

Ο χώρος παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα είναι ο ακόλουθος:
Περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων
εβδοµήντα ευρώ και ενενήντα ενός λεπτού (73.770,91 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Η διάρκεια εκτέλεσης της Υπηρεσίας ορίζεται 16 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και το
χρονοδιάγραµµα παραλαβής των τεσσάρων φάσεων καθορίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως:


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



Β’ φάση (5 µήνες από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α φάσης)



Γ’ φάση (5 µήνες από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Β’ φάσης)



∆’ φάση (4 µήνες από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Γ’ φάσης)

Λεπτοµέρειες και ακριβές τελικό χρονοδιάγραµµα θα καθορίζονται στη σύµβαση που θα υπογραφεί
µε τον Ανάδοχο σύµφωνα και µε την τεχνική του προσφορά, το οποίο δεν θα δύναται να ξεπερνά
τους 16 µήνες.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωµές στον Ανάδοχο θα καταβάλλονται ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Το 15% της συµβατικής αξίας (µε τον ΦΠΑ) καταβάλλεται µετά την παραλαβή της Α’ φάσης.
Το 25% της συµβατικής αξίας (µε τον ΦΠΑ) καταβάλλεται µετά την παραλαβή της Β’ φάσης.
Το 25% της συµβατικής αξίας (µε τον ΦΠΑ) καταβάλλεται µετά την παραλαβή της Γ’ φάσης.
Το 35% της συνολικής αξίας καταβάλλεται µετά την παραλαβή της ∆’ φάσης και την
οριστική παραλαβή της υπηρεσίας.

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
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ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9.1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην έδρα του «ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» , την ∆ευτέρα 04/03/2013 και ώρα 13:00 µ.µ..
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισµένες προσφορές τους στη διεύθυνση:
- ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
- Ελευθερίου Βενιζέλου 1
- Ζάκυνθος
- 291 00
Η κατάθεση των προσφορών θα πρέπει να γίνει έγκαιρα, ώστε κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και
ώρα να παραληφθούν από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν θα
γίνονται δεκτές ούτε θα αξιολογούνται αλλά θα επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών και η αξιολόγησή τους θα πραγµατοποιείται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού.
9.2. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας
∆ιακήρυξης, µέχρι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την κατάθεση των προσφορών για τον
διαγωνισµό, από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ».
Μετά την κατάθεση, αποσφράγιση και παραλαβή των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης δεν θα γίνονται
δεκτές.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή
διευκρινήσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων θα είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα.
9.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών,
την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παράγραφο 9.1 της παρούσας Προκήρυξης.
Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τον φάκελο δικαιολογητικών (και των εγγυήσεων
συµµετοχής), καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή
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∆ιαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές προσφορές κατά φύλλο εκτός από τα φυλλάδια
(prospectus).
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών θα δικαιούνται να παρευρίσκονται οι Προσφέροντες ή
εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους, επιδεικνύοντας στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού βεβαίωση
εκπροσώπησης.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής των
Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Προκήρυξης συµπεριλαµβανοµένων των
εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της.
Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές ελέγχοντας αν τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 5 της παρούσης. Τεχνικές
προδιαγραφές που, κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, παρουσιάζουν ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της παρούσης ∆ιακήρυξης, αποκλείονται από την περαιτέρω
διαδικασία, ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που οι αποκλίσεις κρίνονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού ως επουσιώδεις, οι αντίστοιχες προσφορές δεν αποκλείονται.
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια:

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Aj

ΟΜΑ∆Α Α/ Πρόταση Προσέγγισης έργου –
Κάλυψη απαιτήσεων
Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου
και ερευνητικός εξοπλισµός
Αναλυτική περιγραφή των φάσεων του έργου και
των Παραδοτέων

Αj1
Αj2

Συντελεστής
Βαρύτητας
σ1 (30%)
10%
10%

Αj3

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ροή του έργου

10%

Βj

ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση και διοίκηση έργου

σ2 (70%)

Bj1

Bj2

Σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου. ∆οµή
και οργάνωση της Οµάδας Έργου. Εξειδίκευση
ρόλων, εύρος εµπλοκής στελεχών οµάδας έργου.
Πληρότητα σύνθεσης Οµάδας Έργου.
Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του
Υπευθύνου Έργου και των στελεχών της Οµάδας
έργου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του
συγκεκριµένου έργου (διαθεσιµότητα χρόνου,
σχετικότητα µε το αντικείµενο) - Επιστηµονικός
εξοπλισµός που διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
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Bj3

Σχετική ερευνητική εµπειρία Αναδόχου και της
οµάδας έργου σε συναφή αντικείµενο υπηρεσιών
που να αποδεικνύεται µε την κατάθεση
βιογραφικών σηµειωµάτων και σχετικών
αποδεικτικών.

20%

Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα αποφασισθεί και θα
κοινοποιηθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι
τυπικά και τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι
φάκελοι µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά
το στάδιο τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όσοι από τους Προσφέροντες επιθυµούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων τεχνικών
προσφορών, θα µπορούν να το πράξουν εντός δύο (2) το πολύ εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
αποσφράγισης των προσφορών στα γραφεία του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», υπό την παρουσία της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ώρες 1112πµ
9.5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις µπορούν να υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού
όργανο κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή) σύµφωνα µε το Άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.
Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα υποβάλλονται εκτός των
τιθέµενων προθεσµιών δεν θα γίνονται δεκτές.
9.6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό
αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της Προκήρυξης.
Μικρές αποκλίσεις από υποχρεωτικές απαιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, µετά από
αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
9.7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε
περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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9.8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η τελική αξιολόγηση όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά, περνώντας
και τη φάση της ποιοτικής επιλογής (τεχνική αξιολόγηση), θα γίνει µε βάση την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Βαθµολόγηση Τεχνικής προσφοράς
Η βαθµολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόµενο του σχετικού Φακέλου σε
σχέση µε τα ακόλουθα επί µέρους κριτήρια και έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.
Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες δύο
Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων:
Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Aj

ΟΜΑ∆Α Α/ Πρόταση Προσέγγισης έργου –
Κάλυψη απαιτήσεων
Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου
και ερευνητικός εξοπλισµός
Αναλυτική περιγραφή των φάσεων του έργου και
των Παραδοτέων

Αj1
Αj2

Συντελεστής
Βαρύτητας
σ1 (30%)
10%
10%

Αj3

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, ροή του έργου

10%

Βj

ΟΜΑ∆Α Β/Οργάνωση και διοίκηση έργου

σ2 (70%)

Bj1

Bj2

Bj3

Σχήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Έργου. ∆οµή
και οργάνωση της Οµάδας Έργου. Εξειδίκευση
ρόλων, εύρος εµπλοκής στελεχών οµάδας έργου.
Πληρότητα σύνθεσης Οµάδας Έργου.
Αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του
Υπευθύνου Έργου και των στελεχών της Οµάδας
έργου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του
συγκεκριµένου έργου (διαθεσιµότητα χρόνου,
σχετικότητα µε το αντικείµενο) - Επιστηµονικός
εξοπλισµός που διαθέτει ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Σχετική ερευνητική εµπειρία Αναδόχου και της
οµάδας έργου σε συναφή αντικείµενο υπηρεσιών
που να αποδεικνύεται µε την κατάθεση
βιογραφικών σηµειωµάτων και σχετικών
αποδεικτικών.

20%

30%

20%

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία
των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω
τύπο:
Tj = Αj + Bj
όπου:
Tj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j
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Aj, Βj : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j
σε κλίµακα 0-10
σ1, σ2 : οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα
Aj1, 2, 3
: η βαθµολογία των επιµέρους Υποκριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε
Bj1, 2, 3
κλίµακα 0-10
Aj = [(Aj1X0,1)+(Aj2X0,1)+( Aj3X0,1)]
Bj = [(Bj1x0,2)+(Bj2x0,3)+ )+(Bj3x0,2)]
Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθµολογία κατά την Αξιολόγηση της Τεχνικής
Προσφοράς µικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, και αποκλείονται από τη περαιτέρω
διαδικασία.
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πίνακα µε την βαθµολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που έχουν συγκεντρώσει
συνολική βαθµολογία µικρότερη του 6,5 ή οι τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και
απορρίπτονται ο οποίος θα συµπεριληφθεί στο σχετικό πρακτικό τελικής αξιολόγησης της
επιτροπής.
Οι προσφορές που κατά το στάδιο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές, δεν θα προχωρούν στο επόµενο
στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης.
Προσφορές που δεν καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Οικονοµικής αποσφράγισης θα τύχουν µόνο οι τυπικά και
τεχνικά αποδεκτές προσφορές. Αντιθέτως, θα επιστραφούν χωρίς να αποσφραγιστούν οι φάκελοι
µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" των προσφορών εκείνων που κρίθηκαν κατά το στάδιο
τεχνικής αξιολόγησης ως µη αποδεκτές.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κατόπιν η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό µε την βαθµολόγηση
των Τεχνικών Προσφορών, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές Προσφορές που κρίθηκαν
απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς
Η αποσφράγιση του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται για όσες προσφορές δεν έχουν
απορριφθεί κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά είναι διατυπωµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη προκήρυξη
(συµπληρωµένος κατά το υπόδειγµα σχετικός πίνακας) και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισµό
της υπηρεσίας σηµειώνεται η συνολική προσφερόµενη (αιτούµενη) τιµή του υποψηφίου.
Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονοµικής Προσφοράς έχει συντελεστή
βαρύτητας 20%.
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Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.
Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10

όπου:

Οj

:

η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j

Κ min

:

Το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές

Κj

:

Το κόστος της προσφοράς j

Τελική αξιολόγηση
Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των προσφορών και
πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:
Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj

όπου:

Fj

:

η συνολική βαθµολογία της πρότασης j

Tj

:

η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j

Oj

:

η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε
τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του
βαθµού Τεχνικής Προσφοράς. Συντάσσεται σχετικό πρακτικό της επιτροπής Αξιολόγησης.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη από τον «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Αν σε οποιαδήποτε στάδιο της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις
ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον Προσφέροντα, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ελάχιστη
συνέπεια θα είναι ο µηδενισµός της.

9.9. ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την
κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που προσφορά, ή µέρος της, αποσυρθεί, ο Προσφέρων υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα :
α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.
β. Στις προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις.
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ΑΡΘΡΟ 10 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση
τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου.
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης καθώς και των διατάξεων του Ν
2286/95 (Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου) και του Π∆ 118/2007 (κανονισµός Προµηθειών του
δηµοσίου) όπως ισχύουν.
Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί την
υπογραφή της σύµβασης θα κηρυχθεί έκπτωτος και θα κληθεί να υπογράψει την σύµβαση ο
αµέσως επόµενος Προσφέρων του πίνακα κατάταξης.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή
την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην πόλη της Ζακύνθου.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου έργου, µέχρι την ηµεροµηνία της οριστικής
παραλαβής του, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται 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, βάσεις δεδοµένων,
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 (π.χ. δηµοσιοποίηση) από
αυτούς της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση της υπηρεσίας, θα χρησιµοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει
προσδιορίσει στην προσφορά του, για το κατά περίπτωση αναφερόµενο στην προσφορά του τµήµα
της Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση της Υπηρεσίας δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση
του «ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», να αναθέσει
οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της υπηρεσίας υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει
περιληφθεί στην προσφορά του.
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Την πλήρη ευθύνη για την Υπηρεσία φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 13– ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Για κάθε Τµήµα, οι παρακάτω εγγυήσεις προβλέπονται από την παρούσα:
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
-

-

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε τον Φ.Π.Α., ήτοι
3.688,55 ευρώ.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δύο µήνες µετά τη λήξη του
χρόνου της προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη.

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υπογραφή της Σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
αξίας <ποσό (ολογράφως και αριθµητικών)>, που καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής
αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2) µήνες από το συνολικό συµβατικό
χρόνο της υπηρεσίας. Σε περίπτωση παράτασης του συµβατικού χρόνου, η παραπάνω εγγύηση
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα.
Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας
Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕ∆ΙΟΥ

Μεθοδολογία πεδίου αµφιβίων – ερπετών
Οι δειγµατοληψίες (εργασίες πεδίου) για τα είδη αµφιβίων/ερπετών θα πρέπει να συνδυάζονται µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο (χρονικά και χωρικά) ώστε η τελική εκτίµηση να προκύπτει από τη
διαβούλευση και κοινή παρατήρηση έµπειρων ερευνητών. Η εποχή και η συχνότητα
δειγµατοληψίας θα πρέπει να επιλέγονται (τεκµηριωµένα) µε βάση τη βιολογία των ειδών (π.χ. τον
αναπαραγωγικό κύκλο τους, τις εποχές που είναι πιο δραστήρια, και τη διαθεσιµότητα της τροφής).
ΑΜΦΙΒΙΑ
Προτείνεται η συστηµατική διερεύνηση των πιθανών θέσεων αναπαραγωγής των αµφιβίων. Οι
θέσεις αυτές είναι µόνιµες και εποχικές λίµνες, ποτάµια, ρέµατα (µόνιµης και εποχικής ροής),
εκβολές, έλη, αρδευτικά και αποστραγγιστικά κανάλια, ταµιευτήρες, υγρά φυλλοβόλα δάση, καθώς
και ξηρές θαµνώδεις νησιωτικές περιοχές. Στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες εύκρατες περιοχές,
όπου η διαθεσιµότητα νερού είναι προβλέψιµη και η θερµοκρασία αποτελεί περιοριστικό
παράγοντα, η εποχή αναπαραγωγής των αµφιβίων εντοπίζεται σε συγκεκριµένες εβδοµάδες την
άνοιξη έως την αρχή του καλοκαιριού. Η εµπειρία και η κρίση των ερευνητών, όπως και η καλή
γνώση των βασικών συνηθειών των διαφόρων ειδών, κρίνονται απαραίτητα στοιχεία για την
εφαρµογή της καταλληλότερης µεθόδου σύµφωνα µε την περιγραφή που δίνεται στη συνέχεια.
Ανάλογα µε το στόχο της έρευνας µπορεί να ακολουθούνται οι παρακάτω µέθοδοι:
Α) Καταγραφή αριθµού και σχετικής αφθονίας ειδών
o Εντατική και συστηµατική έρευνα σε πιθανά ενδιαιτήµατα
o Παγίδευση
o Τυχαίες διαδροµές
o Φωνητικές καταγραφές άνουρων Αµφιβίων
Β) Εκτίµηση πυκνότητας τοπικών πληθυσµών
o ∆ειγµατοληπτικά τετράγωνα
o Τυχαίες διαδροµές
Κατά περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες ή συνδυασµός κάποιων από τις παραπάνω
µεθόδους.
ΕΡΠΕΤΑ
Για τη µελέτη των ερπετών συστήνεται να πραγµατοποιηθούν δειγµατοληψίες α) την άνοιξη που
λόγω αναπαραγωγής τα ερπετά είναι πιο κινητικά και β) το φθινόπωρο που οι θερµοκρασίες είναι
ευνοϊκές για µεγαλύτερα διαστήµατα δραστηριότητας. Συστήνονται οι ακόλουθες µέθοδοι
δειγµατοληψίας:
1. Για τα κοινά και περισσότερο κινητικά είδη (π.χ. σαύρες, χελώνες) η µέθοδος τυχαίων
διαδροµών, κατάλληλη και για τον υπολογισµό της πυκνότητας ενός είδους µέσα σε ένα
συγκεκριµένο οικότοπο ή κατά µήκος µιας κλίσης
2. Για τα λιγότερο δραστήρια ή µε περισσότερο κρυπτική συµπεριφορά είδη (π.χ. άποδες σαύρες
και φίδια) η µέθοδος τυχαίων τετραγώνων. Η µέθοδος συνίσταται στην επιλογή τυχαίων
τετραγώνων τα οποία ελέγχονται πλήρως για ερπετά και είναι αποτελεσµατική για τη
δειγµατοληψία σε δάση αραιά ή πυκνά, σε περιοχές µε φυλλοστρωµνή και σε ανοιχτές περιοχές
µε πέτρες. Κατάλληλη και για την ταυτόχρονη µελέτη ερπετών και αµφιβίων αλλά και ειδικότερα
για αµφίβια κατά µήκος ρεµάτων ή ποταµών.
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Μεθοδολογία πεδίου ορνιθοπανίδας
Οι βασικές µέθοδοι καταγραφών της ορνιθοπανίδας που εκτιµάται ότι θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν κατά την εργασία πεδίου είναι οι εξής:
o Point counts, δηλαδή είτε καταγραφή από εποπτικά σηµεία (π.χ. από κορυφές λόφων, επάνω
ή απέναντι σε ορθοπλαγιές) είτε καταγραφή σε συγκεκριµένη επιφάνεια γύρω από
καθορισµένα σηµεία. Η µέθοδος προσαρµόζεται ανάλογα µε τα είδη προς διερεύνηση και
µπορεί να συνδυασθεί µε χαρτογράφηση επικρατειών (territory mapping). Η µέθοδος µπορεί
να δώσει ικανοποιητικές ποσοτικές εκτιµήσεις όταν εφαρµόζεται σωστά.
o Line transects, δηλαδή καταγραφές επάνω και εκατέρωθεν συγκεκριµένων διαδροµών. Ο
παρατηρητής είτε βρίσκεται σε συνεχή κίνηση είτε σταµατάει ανά τακτά διαστήµατα
συνδυάζοντας τη µέθοδο µε point counts. ∆ιεξάγονται διαδροµές µε τα πόδια (1-2 χλµ) ή και µε
αυτοκίνητο (κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα έως 20 χλµ. για αποστάσεις 5-15 χλµ). Η µέθοδος
µπορεί να δώσει ικανοποιητικές εκτιµήσεις σχετικής αφθονίας για κάποια είδη.
o Direct counts. Καταγραφή µε άµεση παρατήρηση από κατάλληλες θέσεις. Χρησιµοποιείται
όταν απογράφονται είδη σε πτήση επάνω από κατάλληλες θέσεις (π.χ. αρπακτικά κατά τη
µετανάστευση), καθώς και για είδη που αναπαράγονται σε αποικίες (π.χ. ερωδιοί, πελεκάνοι,
κορµοράνοι, γλαρόνια, θαλασσοπούλια). Η ακρίβεια της καταγραφής εξαρτάται από το είδος
και το µέγεθος της περιοχής.
o Look and see. Καταγραφές από επιλεγµένες θέσεις - διαδροµές µε βάση την προηγούµενη
γνώση της περιοχής ή τις απαιτήσεις σε ενδιαίτηµα των υπό εξέταση ειδών. Ο ερευνητής
επιλέγει εκ των προτέρων τις πλέον κατάλληλες κατά την κρίση του θέσεις ή διαδροµές
(γνωστές θέσεις φωλιάσµατος, κατάλληλο ενδιαίτηµα από χάρτη βλάστησης) και διεξάγει την
έρευνα πεδίου. Συνήθως µε την πάροδο του χρόνου η βελτίωση της εξοικείωσης µε την
περιοχή, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των καταγραφών. Η µέθοδος είναι αποτελεσµατική
για την καταγραφή αρκετών αναπαραγόµενων αρπακτικών ειδών όπως ο χρυσαετός. Σε
περιπτώσεις εντοπισµού φωλιών αρπακτικών ειδών προτεραιότητας, κρίνεται απαραίτητη η
εξακρίβωση του αναπαραγωγικού αποτελέσµατος (αποτυχία ή επιτυχής πτέρωση νεοσσών),
µε επανάληψη της επίσκεψης την κατάλληλη περίοδο. Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια ώστε
ο ερευνητής να εξετάζει όλη την έκταση κατάλληλου ενδιαιτήµατος εντός της περιοχής έρευνας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙ∆ΩΝ
Πίνακας Α.2: Έντυπο Αναφοράς για την εποπτεία και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών των
Παραρτηµάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Σηµειώνεται ότι µέχρι τη συµβασιοποίηση του έργου, το
έντυπο µπορεί να έχει τροποποιηθεί. Η επικαιροποιηµένη του µορφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/workpackage_revision&vm=detailed&sb=Title
Reporting format on the 'main results of the surveillance under Article 11' for Annex II, IV and V
SPECIES
Field name
0.1 Member State

0.2 Species

Brief explanations
The MS for which the reported data appl. Use 2 digit ISO code according to list on
the Reference Portal
As in the checklist for reporting under the
0.2.1 Species code
Nature directives (see reference portal)
As in the checklist for reporting under the
0.2.2 Species scientific name
Nature directives (see reference portal)
0.2.3 Alternative species
Scientific name used at national level if
scientific name
different to 0.2.2
Optional
0.2.4 Common name
Optional In national language
1 National Level

1.1 Maps

Distribution and range within the MS concerned

1.1.1 Distribution map

Submit a map as a GIS file – together with relevant metadata.
Standard for submission is 10x10km ETRS grid cells,
projection ETRS LAEA 5210

1.1.2 Method used - map

3 = complete survey
2 = extrapolation from surveys of part of the population or from sampling
1 = based on expert opinion
0 = absent data
Year or period when actual distribution data was collected
This is for cases where a MS wishes to submit an additional map deviating from
standard submission map under 1.1.1.
Submit a map following the same standard than under 1.1.1.

1.1.3 Year or period
1.1.4 Additional distribution
map - optional
1.1.5 Range map

Indicate if
species is
considere
d to be
1
‘sensitive’

2 Biogeographical level
Complete for each biogeographical region or marine region concerned
2.1 Biogeographical region &
Choose one of the following: Alpine (ALP), Atlantic (ATL), Black Sea (BLS),
marine regions
Boreal (BOR), Continental (CON), Mediterranean (MED), Macaronesian (MAC),
Pannonian (PAN), Steppic (STE), Marine Atlantic (MATL), Marine
Mediterranean (MMED), Marine Black Sea (MBLS), Marine Macaronesian
(MMAC) and Marine Baltic Sea (MBAL)

1

See the definition of a sensitive species in section 1.1.1 of the Guidelines
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2.2 Published sources

If data given below is from published sources give bibliographic references or
link to Internet site(s). Give author, year, title of publication, source, volume,
number of pages, web address.

2.3 Range

Range within the biogeographical region concerned

2.3.1 Surface area

Total surface area of the range within biogeographical region concerned in km².
The method described in the section IV.a.i ‘Range’ of the guidelines is
recommended
2001-2012 (rolling 12-year time window) or period as close as possible to it.
Indicate the period used here. The short-term trend should be used for the
assessment.
0 = stable
+ = increase
- = decrease
x = unknown
Percentage change over the period indicated in the field 2.3.2. Can be a precise
figure (e.g. 27%) or a banded range (e.g. 20-30%)

2.3.2 Short-term trend
Period
2.3.3 Short term trend
Trend direction

2.3.4 Short-term trend
Magnitude
Optional
2.3.5 Long-term trend
Period

This means trend of circa 24 years and for 2013 reports it is optional (fields
2.3.5 - 2.3.7). Indicate the period used here.
Optional

2.3.6 Long-term trend
Trend direction
Optional
2.3.7 Long-term trend
Magnitude
Optional
2.3.8 Favourable reference
range

0 = stable
+ = increase
- = decrease
x = unknown
Percentage change over the period indicated in the field 2.3.5. Can be a precise
figure (e.g. 27%) or a banded range (e.g. 20-30%)
In km². Submit a map as a GIS file if available.
Indicate if operators were used (use these symbols ≈, >, >>)
If favourable reference range is unknown indicate by using “x”
Indicate method used to set reference value if other than operators

2.3.9 Additional information
Is the difference between the
reported value in 2.3.1. and the
previous reporting round mainly
due to…

a) genuine change? YES/NO

b) improved knowledge/more accurate data? YES/NO

c) use of different method (e.g. “Range tool”)? YES/NO
2.4 Population
2.4.1 Population size estimation
(using individuals or agreed
exceptions)

a) Unit
b) Minimum

individual or agreed exception (see
reference portal)
where a precise value is known report
the same figure for both minimum and
maximum

c) Maximum
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2.4.2 Population size estimation
(using population unit other than
individuals)

2

a) Unit

b) Minimum
c) Maximum

2.4.3 Additional information on
population estimates /
conversion
Optional

a) Definition of "locality"
b) Method to convert data

If "locality" is used as a population unit,
this term must be defined
Please explain how data was converted

c) Problems encountered to
provide population size estimation

2.4.4 Year or period
2.4.5 Method used

2.4.6 Short-term trend
Period
2.4.7 Short-term trend
Trend direction

2.4.8 Short-term trend
Magnitude
Optional
2.4.9 Short-term trend Method
used

2.4.10 Long-term trend –
Period

This information will serve the future
development of the use of population
units (“inventory of problems”)
Date or period when data for population size was recorded.
3 = complete survey and/or exhaustive and statistically liable sampling scheme
2 = partial data (e.g. less accurate sampling) with some extrapolation or
sampling
1 = based on expert opinion or partial data
0 = absent data
2001-2012 (rolling 12-year time window) or period as close as possible to it.
Indicate the used period here. The short-term trend is to be used for the
assessment.
0 = stable
+ = increase
 = decrease
x = unknown
a) Percentage change over the period indicated in the field 2.4.6. Can be a
precise figure (e.g. 27%) or a banded range (e.g. 20-30%)
b) Confidence interval. Indicate confidence interval when the Method used is no
3.
3 = complete survey and/or exhaustive and statistically liable sampling scheme
2 = partial data (e.g. less accurate sampling) with some extrapolation or
sampling
1 = expert opinion
0 = absent data (in cases trend is unknown)
This means trend of circa 24 years and for 2013 reports it is optional (fields
2.4.10-2.4.13). Indicate the used period here.

Optional
2.4.11 Long-term trend
Trend direction

2.4.12 Long-term trend
Magnitude

2.4.13 Long term trend Method
used

2.4.14 Favourable reference
population

2

0 = stable
+ = increase
 = decrease
x = unknown
a) Give magnitude using same unit as used for population size over the period
indicated in the field 2.4.10. Can be a precise figure (e.g. 27%) or a banded
range (e.g. 20-30%)
b) Confidence interval . Indicate confidence interval when the Method used is no
3
3 = complete survey and/or exhaustive and statistically liable sampling scheme
2 = partial data (e.g. less accurate sampling) with some extrapolation or
sampling
1 = expert opinion
0 = absent data (in cases trend is unknown)
a) Number of individuals/agreed exceptions/other units
b) Indicate if operators were used (using symbols ≈, >, >>, <)

If a population unit is used other than individuals or the unit of the list of exceptions this data is

recommended to be converted to individuals. The converted data should be reported in the field 2.4.1.
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c) If favourable reference population is unknown indicate by using “x”
d) Indicate method used to set reference value if other than operators
2.4.15 Additional information
Is the difference between the
value reported at 2.4.1 or 2.4.2
and the previous reporting round
mainly due to:

a) genuine change? YES/NO
b) improved knowledge/more accurate data? YES/NO
c) use of different method (e.g. “Range tool”)? YES/NO

2.5 Habitat for the species
2.5.1 Area estimation
2.5.2 Year or period
2.5.3 Method used

2.5.4 Quality of the habitat
2.5.5 Short-term trend
Period
2.5.6 Short-term trend
Trend direction

2.5.7 Long-term trend
Period

Estimate of area in km²
Year or period when data for habitat area surface was recorded.
3 = based on extensive surveys
2 = based on partial data with some extrapolation
1 = expert opinion
0 = absent data
a) To be indicated as good / moderate / bad / unknown
b) Explain how the quality was assessed
2001-2012 (rolling 12-year time window) or period as close as possible to it.
Indicate the used period here. The short-term trend is to be used for the
assessment.
0 = stable
+ = increase
 = decrease
x = unknown
This means trend of circa 24 years and for 2013 reports it is optional (fields
2.5.7-2.5.8). Further guidance will be given in the guidelines.

Optional
2.5.8 Long-term trend
Trend direction

2.5.9 Area of suitable habitat for
the species
2.5.10 Additional information
Is the difference between the value
reported at 2.5.1 and the previous
reporting round mainly due to

0 = stable
+ = increase
 = decrease
x = unknown
a) Give area of suitable habitat in km² if appropriate.
b) Absence of data can be indicated as ‘0’
a) genuine change? YES/NO
b) improved knowledge/more accurate data? YES/NO
c) use of different method (e.g. “Range tool”)? YES/NO

2.6 Main pressures
a) Pressure
List max 20 pressures.
Use codes from the list of threats
nd
3
and pressures to min 2 level
2.6.1 Method used – pressures

b) Ranking
c) Pollution qualifier
H = high importance (max 5
optional
entries)
M = medium importance
L = low importance
3 = based exclusively or to a larger extent on real data from sites/occurrences or
other data sources
2 = mainly based on expert judgement and other data
1 = based only on expert judgements
-

2.7 Threats
a) Threat

3

b) Ranking

c) Pollution qualifier

List of threats and pressures is available on the Reference Portal
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As for pressures
2.7.1. Method used – threats

optional

As for pressures
2 = modelling
1 = expert opinion

2.8 Complementary information
2.8.1. Justification of %
thresholds for trends
2.8.2. Other relevant
information
2.8.3. Trans-boundary
assessment

In case a MS is not using the value of 1% per year as indicated in the assessment
matrix when assessing trends, this should be duly justified in this free text field.

Where 2 or more countries have made a joint conservation status assessment for a
trans-boundary population of a (usually wide-ranging) species, this should be
explained here. Note clearly the countries and any joint initiatives taken to ensure a
common management of the species (e.g. population management plan).
2.9 Conclusions

2.9.1. Range

(assessment of conservation status at end of reporting period)
Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
4

If CS is U1 or U2, use of qualifiers is recommended
2.9.2. Population

Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
If CS is U1 or U2, use of qualifiers is recommended

2.9.3 Habitat for the species

Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)
If CS is U1 or U2, use of qualifiers is recommended

2.9.4 Future prospects

Favourable (FV) / Inadequate (U1)/ Bad (U2) / Unknown (XX)
If CS is U1 or U2, use of qualifiers is recommended

2.9.5 Overall assessment of
Conservation Status

Favourable (FV) / Inadequate (U1) / Bad (U2) / Unknown (XX)

2.9.6 Overall trend in
Conservation Status

If overall CS is U1 or U2, use qualifier '+' (improving), '-' (declining), '=' (stable) or 'x'
(unknown)

3 Information on Natura 2000 & Annex II species
on biogeographical level
3.1 Population
3.1.1 Population size
Estimation of population size
included in the network (of the
same biogeographical region).

4

a) Unit

Use same unit as in 2.4

b) Minimum
c) Maximum

If conservation status is inadequate or bad, it is recommended to indicate whether the status is '+'

(improving) or '-' (declining), '=' (stable) or 'x' (unknown).
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3.1.2 Method used

3.1.3 Trend of population size
(short-term trend)
Optional

3 = from complete inventory or similar
2 = extrapolation from surveys of part of the population, statistically reliable
sampling
1 = based on expert opinion or partial data
0 = absent data
0 = stable
+ = increase
- = decrease
x = unknown

3.2 Conservation measures
List up to 20 conservation measures taken (i.e. already being implemented) until the end of the reporting period and
provide information about their importance and location
a) Measure
b) Ranking
c) Measure taken inside
d) Measure taken outside
network
network
Use codes from the
checklist on conservation
measures (see reference
portal).

Highlight – using a capital
'H' – up to five of the most
important measures for
the given species – in
terms of proportion of
population targeted by the
measure
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Annex C - Assessing conservation status of a SPECIES
General evaluation matrix (per biogeographical region within a MS)

Parameter

Conservation Status
Favourable
('green')

5

Range

Stable (loss and
expansion in balance)
or increasing AND not
smaller than the
'favourable reference
range'

Population

Unfavourable Inadequate
('amber')
Any other combination

Any other combination
Population(s) not
lower than ‘favourable
reference population’
AND reproduction,
mortality and age
structure not deviating
from normal (if data
available)

Habitat for the
species

Area of habitat is
sufficiently large (and
stable or increasing)
AND habitat quality is
suitable for the long
term survival of the
species

Any other combination

Future prospects (as
regards to population,
range and habitat
availability)

Main pressures and
threats to the species
not significant;
species will remain
viable on the long-

Any other combination

5

Unfavourable - Bad
('red')
Large decline:
Equivalent to a loss of
more than 1% per
year within period
specified by MS
OR
more than 10% below
favourable reference
range
Large decline:
Equivalent to a loss of
more than 1% per
year (indicative value
MS may deviate from
if duly justified) within
period specified by
MS AND below
'favourable reference
population'
OR
More than 25% below
favourable reference
population
OR
Reproduction,
mortality and age
structure strongly
deviating from normal
(if data available)
Area of habitat is
clearly not sufficiently
large to ensure the
long term survival of
the species
OR
Habitat quality is bad,
clearly not allowing
long term survival of
the species
Severe influence of
pressures and threats
to the species; very
bad prospects for its
future, long-term

Unknown
(insufficient
information to make
an assessment)
No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

No or insufficient
reliable information
available

Range within the biogeographical region concerned
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Parameter

Conservation Status
Favourable
('green')

Unfavourable Inadequate
('amber')

term
Overall assessment
6
of CS

All 'green'
OR
three 'green' and one
'unknown'

Unfavourable - Bad
('red')

Unknown
(insufficient
information to make
an assessment)

viability at risk.
One or more 'amber'
but no 'red'

One or more 'red'

Two or more
'unknown' combined
with green or all
“unknown”

Πίνακας Α.3: Έντυπο Αναφοράς για την εποπτεία και την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών
ορνιθοπανίδας. Σηµειώνεται ότι µέχρι τη συµβασιοποίηση της µελέτης, το έντυπο µπορεί να έχει
τροποποιηθεί. Η επικαιροποιηµένη του µορφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/reporting_art12/art12_2008-2012/reporting_20082012&vm=detailed&sb=Title

6

A specific symbol (qualifier +/-/=/x) is to be used in the unfavourable categories to indicate an overall

trend in conservation status
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BIRD SPECIES’ STATUS AND TRENDS REPORTING FORMAT FOR THE PERIOD 2008-2012

1.1. Member State
1.2. Species code
1.2.1. EURING code
1.2.2. Natura 2000 code
1.3. Species scientific name
1.3.1. Sub-specific population
1.4. Alternative species scientific
name (optional)
1.5. Common name (optional)
1.6. Season

2.1. Year or period
2.2. Population size

2.3. Type of estimate
2.4. Method used

2.5. Quality
2.6. Sources

2.7. Reason for change (since
previous report)

2.8. Additional information
(optional)

1. Species information
Select the code for your country, according to list to be found in the reference
portal.
Select code from bird species checklist in the reference portal

Select species from bird species checklist in the reference portal
Where relevant, select the distinct population (according to bird species
checklist in the reference portal) on which you are reporting
Optional; Scientific name used at the national level, if different to 1.3 or 1.3.1;
optional.
Optional; In national language, optional.
Select the season in which the data you are reporting were collected: Breeding
/ Winter / Passage (‘winter’ and ‘passage’ apply only for a subset of species,
as identified in the bird species checklist in the reference portal).

2. Population size
Year (or period, e.g. 2002-2004) when population size was recorded.
a) Unit
Individuals / Breeding pairs / Other (according to
checklist)
b) Minimum
Number (raw, i.e. not rounded) – if a precise count, to
report the same value for maximum and minimum
c) Maximum
Number (raw, i.e. not rounded) – if a precise count, to
report the same value for maximum and minimum
Best estimate / 5-year mean / 95% CI range / minimum
3 = complete survey or a statistically robust estimate, 2 = estimate based on
partial data with some extrapolation and/or modelling, 1 = estimate based on
expert opinion with no or minimal sampling, 0 = absent data.
3 = good / 2 = moderate / 1 = poor
Give bibliographic references, link to Internet sites, expert contact details, etc.

Indicate the likelihood that the difference (if any) between reported values on
minimum and/or maximum numbers compared to the previous reporting round
primarily reflects ‘a genuine change’ / ‘improved knowledge or more accurate
data’ / ‘use different method to collect field data’ / ‘use of different methods to
process data (e.g. Range Tool)’. For the bird reporting, use of this field is not
relevant until the reporting for 2013-2018.
Other relevant information, complementary to the data requested under fields
2.1-2.8; e.g. description of any conversion factor used to transform field data
collected in one population unit into breeding pairs (fields 2.2 and 2.3). Free
text, max. 500 characters, optional.

3. Population trend
3.1. Short-term trend (last 12 years)
3.1.1. Period
Ideally 2001-2012 (rolling 12-year time window) or period as close as possible
to that, e.g. 1998-2010, if the best available data relate to surveys in those
years.
3.1.2. Short-term trend,
0 = stable / F = Fluctuating / + = Increase / - = Decrease / ? = Unknown
direction
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3.1.3. Short-term trend,
magnitude

3.1.4. Method used

a) Minimum

Percentage change over period - if a precise figure, to
give same value under ‘minimum’ and ‘maximum’
b) Maximum
Percentage change over period - if a precise figure, to
give same value under ‘minimum’ and ‘maximum’
3 = complete survey or a statistically robust estimate, 2 = estimate based on
partial data with some extrapolation and/or modelling, 1 = estimate based on
expert opinion with no or minimal sampling, 0 = absent data.
3 = good / 2 = moderate / 1 = poor
Give bibliographic references, link to Internet sites, expert contact details, etc.

3.1.5. Quality
3.1.6. Sources
3.2. Long-term trend (since c. 1980)
3.2.1. Period
Ideally 1980-2012 (although not an ecological baseline, c. 1980 is suggested
because it is most policy-relevant to refer to a point of time close to when the
Birds Directive was adopted).
3.2.2. Long-term trend,
0 = Stable / F = Fluctuating / + = Increase / - = Decrease / ? = Unknown
direction
3.2.3. Long-term trend,
a) Minimum
Percentage change over period - if a precise figure, to
magnitude
give same value under ‘minimum’ and ‘maximum’
b) Maximum
Percentage change over period - if a precise figure, to
give same value under ‘minimum’ and ‘maximum’
3.2.4. Method used
3 = complete survey or a statistically robust estimate, 2 = estimate based on
partial data with some extrapolation and/or modelling, 1 = estimate based on
expert opinion with no or minimal sampling, 0 = absent data.
3.2.5. Quality
3 = good / 2 = moderate / 1 = poor
3.2.6. Sources
Give bibliographic references, link to Internet sites, expert contact details, etc.
3.3. Additional information
Other relevant information, complementary to the data requested under fields
(optional)
3.1 and 3.2; free text, max. 500 characters, optional.

4. Breeding distribution map and range size
Year or period when the breeding distribution data was collected.
The information provided relates to a species (or sub-specific population) to be
treated as ‘sensitive’, and for which maps made publically available will be
presented in 50x50 grid scale; YES/NO.
4.3. Distribution map
Submit a map as a GIS file, together with relevant metadata. Standard for
submission is 10x10 km ETRS grid cells, projection ETRS LAEA 5210.
4.4. Additional distribution map
This is for cases where a MS wants to submit an additional map, deviating
(optional)
from the standard submission under field 4.3.
4.5. Range map
This should be the map used for the range size assessment, if not using the
Range Tool. Same standard as for fields 4.3 or 4.4 should be followed.
2
4.6. Range surface area
Total surface area of the range in km . Use of the Range Tool is
recommended.
4.7. Method used
3 = complete survey or a statistically robust estimate / 2 = estimate based on
partial data with some extrapolation and/or modelling / 1 = estimate based on
expert opinion with no or minimal sampling / 0 = absent data (e.g. cases when
newly arriving species has not yet established distribution).
4.8. Quality
3 = good / 2 = moderate / 1 = poor
4.9. Sources
Give bibliographic references, link to Internet sites, expert contact details, etc.
4.10. Reason for change (since
Indicate the likelihood that the difference (if any) between reported values on
previous report)
range surface area compared to the previous reporting round primarily reflects
‘a real change’ / ‘improved knowledge or more accurate data’ / ‘use different
method to collect field data’ / ‘use of different methods to process data (e.g.
Range Tool)’. For the bird reporting, use of this field is not relevant until the
reporting for 2013-2018.
4.11. Additional information
Other relevant information, complementary to the data requested under fields
(optional)
4.1-4.10; e.g. details of whether and which parts of the area occupied by the
species should be considered as ‘sensitive’ (field 4.2). Free text, max. 500
characters, optional.
4.1. Year or period
4.2. Sensitive species
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5. Breeding range trend
5.1. Short-term trend (last 12 years)
5.1.1. Period
Ideally 2000-2012 (rolling 12-year time window) or period as close as possible
to that, e.g. 1998-2010, if the best available data relate to surveys in those
years.
5.1.2. Short-term trend,
0 = Stable / F = Fluctuating / + = Increase / - = Decrease / ? = Unknown
direction
5.1.3. Short-term trend,
a) Minimum
Percentage change over period - if a precise
magnitude
figure, to give same value under ‘minimum’ and
‘maximum’
b) Maximum
Percentage change over period - if a precise
figure, to give same value under ‘minimum’ and
‘maximum’
5.1.4. Method used
3 = complete survey or a statistically robust estimate / 2 = estimate based on
partial data with some extrapolation and/or modelling / 1 = estimate based on
expert opinion with no or minimal sampling, 0 = absent data.
5.1.5. Quality
3 = good / 2 = moderate / 1 = poor
5.1.6. Sources
Give bibliographic references, link to Internet sites, expert contact details, etc.
5.2 Long-term trend (since c. 1980)
5.2.1. Period
Ideally 1980-2012 (although not an ecological baseline, c. 1980 is suggested
because it is most policy-relevant to refer to a point of time close to when the
Birds Directive was adopted).
5.2.2. Long-term trend,
0 = stable / F = Fluctuating / + = Increase / - = Decrease / ? = Unknown
direction
5.2.3. Long-term trend,
a) Minimum
Percentage change over period - if a precise figure, to
magnitude
give same value under ‘minimum’ and ‘maximum’
b) Maximum
Percentage change over period - if a precise figure, to
give same value under ‘minimum’ and ‘maximum’
5.2.4. Method used
3 = complete survey or a statistically robust estimate / 2 = estimate based on
partial data with some extrapolation and/or modelling / 1 = estimate based on
expert opinion with no or minimal sampling, 0 = absent data.
5.2.5. Quality
3 = good / 2 = moderate / 1 = poor
5.2.6. Sources
Give bibliographic references, link to Internet sites, expert contact details, etc.
5.3. Additional information
Other relevant information, complementary to the data requested under fields
(optional)
5.1 and 5.2; e.g. details of any geographical range shifts (short- or long-term)
or fragmentation, even if the total range surface area remains the same. Free
text, max. 500 characters, optional.

6. Progress in work related to international Species Action Plans (SAPs), Management Plans (MPs) and Brief
Management Statements (BMSs)
6.1. Type of plan
SAP / MP / BMS / n/a (if no plans)
6.2. Has a national plan linked to
Yes / No
the SAP / MP / BMS been
adopted?
6.3. If ‘NO’, please describe the
Free text, max. 250 characters, refer when relevant to code numbers of the
measures and initiatives taken
actions in the plan.
pursuant the SAP / MP / BMS
6.4. Sources of further information Web-links, published reports etc

7. Main pressures and threats
To be reported only for species triggering SPA classifications; i.e. species listed in Annex I, plus a selection of key
migratory species for which SPAs have been classified, as identified in the species checklist.
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a) Pressure/threat

b) Impact

List maximum 20 factors,
using codes from checklist
of threats and pressures,
to minimum second level.

H = High
(maximum 5
entries)
M = Medium
L = Low

c) Quality of
impact
assessment
3 = Good
2= Moderate
1 = Poor

d) Location

e) Sources

Indicate where the
factor is primarily
operating:
4 = Inside the
Member State
3 = Elsewhere in
the EU
2 = outside EU
1 = both inside and
outside EU
x = unknown

Give bibliographic
references, link to
Internet sites, expert
contact details, etc.

8. SPA coverage and conservation measures
To be reported only for species triggering SPA classifications; i.e. species listed in Annex I, plus a selection of key
migratory species for which SPAs have been classified, as identified in the species checklist. Passage species are not to
be reported under section 8.1 but only for conservation measures under section 8.2.
8.1 Population inside the SPA network
8.1.1 Population size
Use same unit as in field 2.2.a.
a) Unit
Estimation of population size
included in the SPA network (on the
Number (raw, i.e. not rounded) – if a precise count, to
national level).
b) Minimum
report the same value for maximum and minimum
c) Maximum
8.1.2 Method used

Number (raw, i.e. not rounded) – if a precise count, to
report the same value for maximum and minimum

3 = complete survey or a statistically robust estimate, 2 = estimate based on
partial data with some extrapolation and/or modelling, 1 = estimate based on
expert opinion with no or minimal sampling, 0 = absent data.
0 = Stable / F = Fluctuating / + = Increase / - = Decrease / ? = Unknown. Optional

8.1.3 Short-term trend of
population size in the SPA network
(on the national level). – (optional)
8.2 Conservation measures
List up to 20 conservation measures taken (i.e. already being implemented) within the reporting period and provide
information about their importance, location and evaluation.
Fields 8.2.2-8.2.5 to be filled in for each reported measure.
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
Measure
Type
Ranking
Location
Broad evaluation of the
measure
Tick the relevant case(s)
Tick the relevant
case concerning
Tick the relevant case
where the measure
is PRIMARILY
applied
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Highlight –
using a capital
'H' – up to 5 of
the most
important
measures
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ∆ΑΣ, ΕΡΠΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΙΩΝ»

Στην Ζάκυνθο σήµερα την …….. …………… 2013, ηµέρα ………….., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:
Α. Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» µε έδρα το ∆ήµο Ζακύνθου
(Ελευθερίου Βενιζέλου 1, Ζάκυνθος 291 00) µε Α.Φ.Μ. 099238770 (∆.Ο.Υ. Ζακύνθου), καλούµενος
στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», νοµίµως εκπροσωπούµενος, σύµφωνα µε τους Νόµους 2742/1999
και 3044/2002 και την Υπουργική Απόφαση 2111/19-01-2010 (ΦΕΚ 14/ΥΟ∆∆/20.01.2010), από τον
κ. ∆ρόσο Ι. Κουτσούµπα Πρόεδρο του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου, και
B. Επωνυµία Αναδόχου………., που εδρεύει στην…..(ακριβής διεύθυνση αναδόχου, Τ.Κ. ……) µε
Α.Φ.Μ. …………….. ,∆.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον/την …………., ο/η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως «ο Ανάδοχος».
Αφού έλαβαν υπόψη τους:
1. Την µε αριθ. πρωτ. οικ. 167802/20-04-2011, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ. οικ.
174800/16-12-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», το οποίο
υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό και την εγγραφή του έργου στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µε κωδικό ΣΑΕ (2011ΣΕ07580039).
2. Τον Κανονισµό για την ανάθεση έργων, µελετών και προµηθειών του Φορέα ∆ιαχείρισης του
Ε.Θ.Π.Ζ. (Υ.Α. 5473/ΦΕΚ 322 Β'/11-2-2004).
3. Την υπ’ αρ. 3/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
έγκριση υλοποίησης του υποέργου 1 µε αυτεπιστασία.
4. Την υπ’ αρ. 17/2012 απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά την
εξουσιοδότηση του Προέδρου του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την έγκριση
υλοποίησης και διεκπεραίωσης διαδικασιών προκηρύξεων και έγκριση των όρων
δηµοπράτησης.
5. Την υπ’ αρ. 10/2013 απόφαση του Προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την έγκριση υλοποίησης του ∆ιαγωνισµού και των όρων δηµοπράτησης αυτού.
6. Την υπ’ αριθµ. 136/30-01-2013 Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης
τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την ανάθεση της
«Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων» για την υλοποίηση της πράξης
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 (άξονας 1) του Άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
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«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που συγχρηµατοδοτείται κατά 80%
από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
7. Την υπ’ αρ. ……………… απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων Πρόχειρων ∆ιαγωνισµών
Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
8. Την υπ’ αρ. ……………… απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. που αφορά
την σύσταση της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών.
9. Την υπ’ αριθµ. …./….-….-2013 Προσφορά του/της (Επωνυµία Αναδόχου……….), για την
«Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων», συνολικού ποσού …………………..
€ (µε Φ.Π.Α.).
10. Το υπ’ αριθµ. …../…-…-2013 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας, Αξιολόγησης του
∆ιαγωνισµού του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. για την «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας,
ερπετών και αµφιβίων».
11. Την µε αριθµό … Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα ∆ιαχείρισης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, σύµφωνα µε την οποία ανατίθεται η «Παρακολούθηση
ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων», στον ενταύθα δεύτερο συµβαλλόµενο (Επωνυµία
Αναδόχου……….)
12. ∆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 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» αναθέτει
και ο «ο Ανάδοχος» αναλαµβάνει την «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων» του
Υποέργου 1 (άξονας 1) για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» στο πλαίσιο του
υποέργου 1 (άξονας 4) του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» που
συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από ΕΤΠΑ και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Το αντικείµενο της σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι η καταγραφή, η εποπτεία και η αξιολόγηση
της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας των ερπετών και αµφιβίων στην περιοχή του
Ε.Θ.Π.Ζ. όπως περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική διακήρυξη του ∆ιαγωνισµού και στην τεχνική
προσφορά του Αναδόχου.
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.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα της υπηρεσίας περιλαµβάνουν τα κάτωθι όπως αναφέρονται στην σχετική
προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού και την τεχνική προσφορά του Αναδόχου:
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ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν περιγράφονται σε τέσσερες (4) διακριτές φάσεις, ως ακολούθως:

ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Οριστικοποίηση του καταλόγου των ειδών που αποτελεί αντικείµενο της µελέτης
Ο Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει τον κατάλογο των ειδών που αποτελούν αντικείµενο της µελέτης.
Ενδεχοµένως, και κατά την κρίση του Ανάδοχου, είναι δυνατόν να ενταχθεί στο αντικείµενο της
µελέτης και είδη που αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σηµαντικά για την Ελλάδα.
Βιβλιογραφική συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση κάθε είδους
Για κάθε είδος, ο Ανάδοχος 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, αποκλειστική ή
εν µέρει, αναφορά στους τύπους οικοτόπων (π.χ. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες),
επιστηµονικώς τεκµηριωµένες εκθέσεις, µελέτες, ή εκδόσεις.
Γ) αδηµοσίευτα δεδοµένα ατόµων ή φορέων τεκµηριωµένης αξιοπιστίας, τα οποία περιέχονται σε
προσωπικά αρχεία ειδικών µε αποδεδειγµένη εµπειρία και αρχεία θεσµοθετηµένων φορέων (π.χ.
βάσεις δεδοµένων ερευνητικών φορέων).
Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν σε βάση δεδοµένων, η οποία θα έχει πρόβλεψη για την
αποτύπωση της παρουσίας κάθε 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 κάθε είδος που αποτελεί αντικείµενο
παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησής τύπων οικοτόπων. 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 και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την ορνιθοπανίδα, αντίστοιχα.
•

Τεκµηρίωση και οργάνωση σχεδίου επιτόπιων επισκέψεων

Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει 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 Αναδόχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να
αιτιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα του σχήµατος εργασίας πεδίου, δηλαδή την οργάνωση των
σταθµών δειγµατοληψίας, τις συχνότητες των δειγµατοληψιών και τους τρόπους δειγµατοληψίας για
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος
W ebsite: www.nmp-zak.org

Τηλ. 2695029870 Fax. 2695023499
e-mail: info@nmp-zak.org

70

ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΡΥ-Ρ86

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.
Για το σχέδιο επιτόπιων επισκέψεων ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσουν το χάρτη εξάπλωσης ή/και
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 και των σχετικών δειγµατοληπτικών επιφανειών συµπλήρωσης των πρωτοκόλλων
αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης. Για τον προσδιορισµό της δυνητικής ή της
προβλεπόµενης εξάπλωσης των ειδών θα χρησιµοποιηθούν όλες οι πληροφορίες που θα
συλλεχθούν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, αλλά και τα αποτελέσµατα της µελέτης της
αναγνώρισης και περιγραφής των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση
της φύσης που εκπονήθηκε από το τ. ΥΠΕΧΩ∆Ε µε χρηµατοδότηση από το Β΄ΚΠΣ (1999-2001), ο
χάρτης του Potential Natural Vegetation of Europe (Bohn et al. 2004), πιθανόν σχετικά µοντέλα
πρόβλεψης µε κλιµατικές και εδαφικές παραµέτρους (ecological niche modelling), ορθοφωτοχάρτες,
χάρτες γεωµορφολογικοί, χάρτες υδρογραφικού δικτύου κ.α., σε συνδυασµό µε την κρίση των
ειδικών.
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 θα καθορίσει: α) την ένταση της δειγµατοληπτικής προσπάθειας, β) το πρότυπο
κατανοµής των δειγµατοληψιών εντός κάθε περιοχής µελέτης γ) το πλέγµα (grid) αναφοράς ανά
τύπο οικοτόπου ή είδος, που θα είναι υποχρεωτικά το ευρωπαϊκό πλέγµα 10 x 10 km. Όπου είναι
εφικτό ή αναγκαίο το πλέγµα θα είναι αναλυτικότερο µε πιο λεπτοµερή χωρική πληροφορία ( 5 x 5
km ή 2 x 2 km ή 1 x 1 km). Τα κριτήρια καθορισµού της έντασης δειγµατοληψίας και του τρόπου
κατανοµής των δειγµατοληψιών που θα χρησιµοποιηθούν και για τον καθορισµό του κατάλληλου
πλέγµατος αναφοράς για τα είδη είναι τα ακόλουθα: α) κριτήρια αφθονίας (σπάνιο, σποραδικό,
µέση αφθονία, άφθονο, πολύ κοινό ή και οµαδοποιήσεις τους) και β) κριτήρια ευθύνης διατήρησης
για κάθε είδος. Η ευθύνη διατήρησης εξαρτάται από παραµέτρους όπως ο χαρακτηρισµός του
είδους ως προτεραιότητας από την Οδηγία των οικοτόπων, 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 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 υπ’
όψη 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.
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•

Καθορισµός πρωτοκόλλων για την εργασία στο πεδίο

Ο Ανάδοχος θα καθορίσει τα πρωτοκόλλα εργασιών πεδίου για την αξιολόγηση ή την
επαναξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών. Στα πρωτόκολλα συλλογής δεδοµένων θα
πρέπει να συµπεριλαµβάνονται και η καταγραφή των κατάλληλων κατά περίπτωση
περιβαλλοντικών παραµέτρων για κάθε 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 ειδών για την Έκθεση του άρθρου 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των αντίστοιχων
παραµέτρων για την έκθεση της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για την ορνιθοπανίδα.
•

Προγραµµατισµός ετήσιων επισκέψεων

Ο Ανάδοχος 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 όλων 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 ο
Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει την αναµενόµενη ποιότητα των δεδοµένων και να παρουσιάσει
τον τρόπο που θα εκτιµήσει 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) και (δ) τις επιδράσεις - πιέσεις - απειλές (προοπτικές διατήρησης). Τέλος θα πρέπει
να παρουσιάσουν 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 προτείνει τρόπους
χειρισµού των απόρρητων αυτών δεδοµένων.
•

Εκπαίδευση του Προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης του ΕΘΠΖ.

Η διαδικασία εκπαίδευσης του προσωπικού του ΕΘΠΖ θα είναι διαρκής και θα λαµβάνει χώρα σε
όλες τις φάσεις του προγράµµατος (Β, Γ και ∆) ενώ στην Α’ Φάση θα καταρτιστεί αναλυτικό
πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆.
Κατάρτιση Προγράµµατος Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆.
Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆. στο πλαίσιο
υλοποίησης όλων των φάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν κείµενο των προδιαγραφών.
Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης θα γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος του συνολικού
Προγράµµατος Παρακολούθησης το Προσωπικό του Φ.∆. θα είναι σε θέση να εκτελεί µε δικά του
µέσα την µελλοντική Παρακολούθηση τα πρωτόκολλα των οποίων θα παραδώσει ο ανάδοχος.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό και η µορφή τους (ηλεκτρονική ή/και έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
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6.

Κατάλογος των ειδών για τα οποία θα πραγµατοποιηθούν εργασίες πεδίου µε σχετική
εισηγητική έκθεση.

7.

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.

8.

Πρόταση καθορισµού πλέγµατος (grid) αναφοράς για κάθε είδος, επιπρόσθετα στην
υποχρεωτική χωρική αποτύπωση της κατανοµής κάθε είδους σε πλέγµα αναφοράς 10 x 10
km, βασισµένη σε σχετική τεκµηριωµένη έκθεση-εισήγηση.

9.

Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών (διανυσµατικής µορφής
χρησιµοποιώντας σηµεία, γραµµές ή πολύγωνα ανάλογα µε τη µορφή των πρωτογενών
δεδοµένων) της δυνητικής εξάπλωσης κάθε είδους σε κατάλληλο υπόβαθρο, βασισµένη σε
σχετική τεκµηριωµένη έκθεση-εισήγηση. Η έκθεση αυτή θα αφορά σε κάθε είδος που
αποτελεί αντικείµενο παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησής του
στην παρούσα µελέτη και θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να συνοψίζει την υπάρχουσα
γνώση και ταυτόχρονα να υπηρετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις
υποχρεώσεις και τους σκοπούς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ.

10. Τεκµηριωµένη επιστηµονικά πρόταση προγραµµατισµού εργασιών πεδίου (αριθµού και
θέσεων επισκέψεων πεδίου συνολικά και ανά έτος εργασιών πεδίου). Η πρόταση θα
περιλαµβάνει
- Τον τύπο των πρωτογενών δεδοµένων που θα συλλεχθούν από τις επιτόπιες
δειγµατοληψίες (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 καθενός από τα υπό µελέτη
είδη
- Την εποχή και µέθοδο της δειγµατοληψίας
- Την επαναληψιµότητα της δειγµατοληψίας
9.

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

10. Προσχέδιο ανάλυσης των δεδοµένων πεδίου όπως προγραµµατίστηκαν να συλλεχθούν µε
βάση το σχέδιο δειγµατοληψίας, προκειµένου να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των ειδών.
11. Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆
Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆. στο
πλαίσιο υλοποίησης όλων των φάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο παρόν κείµενο των
προδιαγραφών. Το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης θα πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο µε
τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος του συνολικού Προγράµµατος Παρακολούθησης το Προσωπικό
του Φ.∆. θα είναι σε θέση να εκτελεί µε δικά του µέσα την µελλοντική Παρακολούθηση και τα
πρωτόκολλα τα οποία θα παραδώσει ο ανάδοχος.
Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε 4
αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (Ψηφιακός ∆ίσκος). Μετά την έγκρισή τους, τα παραδοτέα
υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον
Πίνακα 1), σε 10 και 3 αντίτυπα, αντίστοιχα.
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ΦΑΣΗ Β:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
•

ΚΑΙ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής

Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών
αναφορών εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- για κάθε είδος, ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή επιφανειακά
δεδοµένα κατανοµής).
•

Συλλογή πληροφοριών πεδίου

Ο Ανάδοχος θα συλλέξει στο πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό της φάσης Α.
•

Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων

Ο Ανάδοχος θα καταχωρήσει σε βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από το φορέα προκήρυξης και
παρακολούθησης του έργου (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.
•

Χαρτογραφική αποτύπωση κρίσιµων ενδιαιτηµάτων

Αφορά µόνον σε είδη ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού εντός ΖΕΠ. Οι Ανάδοχοι θα συντάξουν χάρτες
µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών χαρακτηρισµού των ΖΕΠ. Οι χάρτες θα παραχθούν σε
κλίµακα 1:50.000 ή και αναλυτικότερη. Σηµειώνεται ότι για σηµαντικό αριθµό ΖΕΠ που
αποτελούσαν αντικείµενο της µελέτης «Πρόγραµµα επαναξιολόγησης 69 Σηµαντικών Περιοχών για
τα Πουλιά για τον χαρακτηρισµό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Σύνταξη
σχεδίων δράσης για την προστασία των ειδών προτεραιότητας» έγινε χαρτογράφηση των κρισίµων
ενδιαιτηµάτων το 2009. Η µελέτη αυτή θα ληφθεί υπόψη κατά τη χαρτογράφηση των κρισίµων
ενδιαιτηµάτων ειδών χαρακτηρισµού.
•

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 του ΤΚΣ (εφόσον ο ΤΚΣ καλύπτει κελιά περισσότερα
του ενός), θα γίνει µε µαθηµατική προσέγγιση που θα δοθεί από τον φορέα προκήρυξης και
παρακολούθησης του έργου (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 κάθε είδους και τύπου οικοτόπου

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
Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος
W ebsite: www.nmp-zak.org

Τηλ. 2695029870 Fax. 2695023499
e-mail: info@nmp-zak.org

74

ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΡΥ-Ρ86

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. Η παραπάνω διαδικασία σε ότι αφορά θαλάσσια είδη θα ακολουθηθεί
εφόσον είναι δυνατό και τεκµηριώνεται από τον ανάδοχο.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει 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). Η αποτύπωση και αξιολόγηση των
διαφορών δεν αφορά στα είδη ορνιθοπανίδας.
•

Καθορισµός Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favourable Reference Values)

Ο Ανάδοχος θα προτείνει Ικανοποιητικές Τιµές Αναφοράς (εύρους εξάπλωσης - range και έκτασης area) για κάθε είδος. Οι τιµές θα αναφέρονται σε κάθε ΤΚΣ ή οµάδα ΤΚΣ που απαντάται το είδος ή
αντίστοιχα σε κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ που απαντάται το είδος ορνιθοπανίδας.
•

Καθορισµός Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation objectives)

Ο Ανάδοχος θα προτείνει Στόχους ∆ιατήρησης για κάθε είδος ερπετοπανιδας του Παραρτήµατος ΙΙ
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και κάθε είδος ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού. Οι στόχοι θα αφορούν κάθε
ΤΚΣ ή οµάδα ΤΚΣ που απαντάται το είδος, καθώς και κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ που απαντώνται τα
είδη ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού.
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 παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό και η µορφή τους (ηλεκτρονική ή/και έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1. Συµπληρωµένη έκθεση και 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 κάθε 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 κάθε είδος,
για κάθε ΤΚΣ που θα µελετηθεί και, για κάθε κελί αναφοράς που θα γίνουν δειγµατοληψίες ή
που είναι δυνατή η συµπλήρωσή τους µε βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές. Αντίστοιχα, για
την ορνιθοπανίδα, τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης 2009/147/ΕΚ.

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.

Χάρτες υφιστάµενης κατανοµής και εύρους εξάπλωσης για κάθε είδος σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης Β’.

6.

Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού των ΖΕΠ. Οι
χάρτες θα είναι σε κλίµακα 1:50.000 ή και αναλυτικότερη.

7.

Πρόταση Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference Values) για κάθε είδος
ερπετοπανίδας και για κάθε είδος ορνιθοπανίδας για κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ.

8.

Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για κάθε είδος ερπετοπανίδας του
Παραρτήµατος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και για κάθε είδος ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού
για κάθε ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ.

9.

Συµπληρωµένο-επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της φάσης Γ’ µε βάση τα
προς επίλυση προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά το πρώτο έτος συλλογής δεδοµένων
πεδίου.

10. Έκθεση πεπραγµένων της φάσης Β’, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα που
παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν.
Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε 4
αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (Ψηφιακός ∆ίσκος). Μετά την έγκρισή τους, τα παραδοτέα
υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον
Πίνακα 1), σε 10 και 3 αντίτυπα, αντίστοιχα.

ΦΑΣΗ Γ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
•

Συνέχιση της βιβλιογραφικής συλλογής

Για κάθε είδος 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 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 θα καταχωρήσει στη βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από τον φορέα προκήρυξης
και παρακολούθησης του έργου (σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ) και τον Ανάδοχο της µελέτης «Οριζόντιος τεχνικός και επιστηµονικός συντονισµός των
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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.
Πρόταση τροποποίησης της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000

•

Ο Ανάδοχος, µε βάση τα δεδοµένα των δύο ετών δειγµατοληψιών θα συντάξουν πρόταση
τροποποίησης της βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 (Τυποποιηµένο ∆ελτίο ∆εδοµένων Standard Data Form) για κάθε πεδίο που άπτεται του αντικειµένου της µελέτης τους. 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 των Αναδόχων αλλά και οι
βιβλιογραφικές αναφορές κατόπιν τεκµηρίωσης και αξιολόγησης της σηµασίας τους.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Γ’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό και η µορφή τους (ηλεκτρονική ή έντυπη) φαίνεται στον Πίνακα 1:
1. Συµπληρωµένη έκθεση και 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 κάθε είδος 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 κάθε είδος,
για κάθε περιοχή εξέτασης συνολικά, για κάθε ΤΚΣ και, όπου είναι εφικτό, για κάθε κελί
αναφοράς. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα τα έντυπα αναφοράς της έκθεσης 2009/147/ΕΚ.

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.

Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών ορνιθοπανίδας χαρακτηρισµού των ΖΕΠ για
όσες ΖΕΠ γίνουν επιτόπιες επισκέψεις. Οι χάρτες θα είναι σε κλίµακα 1:50.000 ή και
αναλυτικότερη.
Επικαιροποιηµένη έκδοση της περιγραφικής βάσης δεδοµένων του ∆ικτύου Natura 2000 σε
Access 2007.

6.
7.

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

8.

Έκθεση µε ανάλυση των δεδοµένων που έχουν συλλεγεί και µε αξιολόγηση της πληρότηταςεπάρκειας του Εθνικού ∆ικτύου Natura 2000 για τη διατήρηση του εξεταζόµενου κάθε φορά
είδους και τύπου οικοτόπου και πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000
συνοδευόµενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συµπληρωµένα Τυποποιηµένα
∆ελτία ∆εδοµένων και νέα έκδοση της επικαιροποιηµένης περιγραφικής (Access 2007) και
χωρικής βάσης δεδοµένων µε τα στοιχεία των νέων προτεινόµενων περιοχών. Η χωρική
βάση δεδοµένων θα είναι σε GIS και η ανάλυσή της σε κλίµακα 1:50.000 ή και
αναλυτικότερη.

9.

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

10. Ψηφιακό Υλικό (φωτογραφικό, video σε πρωτότυπη µορφή) υψηλής ανάλυσης που θα
προέρχεται από καταγραφές και παρατηρήσεις στο πεδίο (είδη, οικότοποι, δράσεις, κλπ). Ο
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Φορέας ∆ιαχείρισης υποχρεούται στην αναφορά του αναδόχου ως πηγή κατά την χρήση του
ανωτέρου υλικού.
Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε 4
αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή (Ψηφιακός ∆ίσκος). Μετά την έγκρισή τους, τα παραδοτέα
υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον
Πίνακα 1), σε 10 και 3 αντίτυπα, αντίστοιχα.

ΦΑΣΗ ∆: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
•

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ

Συνέχιση και ολοκλήρωση της βιβλιογραφικής συλλογής

Ο Ανάδοχος θα συνεχίσει τη συλλογή, καταγραφή και χωρική αποτύπωση των υπαρχουσών
αναφορών εξάπλωσης -τουλάχιστον των τελευταίων 40 ετών- για κάθε είδος, ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα και την ακρίβεια των βιβλιογραφικών δεδοµένων (σηµειακά, γραµµικά ή επιφανειακά
δεδοµένα κατανοµής).
•

Συλλογή δεδοµένων πεδίου

Ο Ανάδοχος θα συλλέξουν στο πεδίο τις πληροφορίες που έχουν καθοριστεί στον προγραµµατισµό
της φάσης Α’, και την επικαιροποιηµένη του µορφή, όπως εγκρίθηκε στη φάση Γ’.
•

Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδοµένων

Οι Ανάδοχοι θα καταχωρήσουν σε βάση δεδοµένων που θα του δοθεί από τον φορέα προκήρυξης
και παρακολούθησης του έργου (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.
•

Χαρτογραφική αποτύπωση της εξάπλωσης κάθε είδους και τύπου οικοτόπου

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.
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Επίσης, ο Ανάδοχος θα αποτυπώσει χωρικά σε διανυσµατική µορφή και σε πλέγµα 10 Χ10 km το
εύρος εξάπλωσης (range) κάθε είδους.
Τέλος, ο Ανάδοχος θα προσδιορίσουν και θα τεκµηριώσουν τις διαφορές σε σχέση µε τα
αποτελέσµατα της φάσης Β’.
•

Αξιολόγηση δεδοµένων και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους

Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσουν 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 του ΤΚΣ (εφόσον ο ΤΚΣ 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’.

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ∆’
Ως παραδοτέα ορίζονται τα ακόλουθα, τα οποία θα παραχθούν σύµφωνα µε το ανωτέρω
αναφερόµενο σκεπτικό:
1. Συµπληρωµένη Τεχνική Τελική Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές
αναφορές που θα συλλεχθούν. Η βάση δεδοµένων θα δίνει πληροφορίες για τις
καταχωρηµένες θέσεις εµφάνισης κάθε είδους ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας και θα
συνδέεται µε γεωγραφική απεικόνιση. Η σύνταξη της Τελικής Τεχνικής Έκθεσης θα γίνει
σύµφωνα µε τις ενδείξεις και καθοδηγήσεις του Φορέα ∆ιαχείρισης, ακολουθώντας τα
πρότυπα που αντιστοιχούν σε ανάλογες Επιστηµονικές Αναφορές. Τα Παραδοτέα της
Τελικής Έκθεσης θα είναι στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα, σε Ηλεκτρονική
επεξεργάσιµη µορφή και σε Έντυπη µορφή. Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να
παραδώσει 50 αντίτυπα (διαστάσεις 210*297mm) στα αγγλικά και 20 αντίτυπα στα ελληνικά
(έντυπη και ηλεκτρονική µορφή).
2. Τα συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος ερπετοπανίδας και
ορνιθοπανίδας 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 κάθε είδος
ερπετοπανίδας, για κάθε ΤΚΣ που θα µελετηθεί και, για κάθε κελί αναφοράς που θα γίνουν
δειγµατοληψίες ή που είναι δυνατή η συµπλήρωσή τους µε βάση τις βιβλιογραφικές
αναφορές. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα, τα συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της
έκθεσης της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για κάθε είδος, για κάθε ΖΕΠ 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 ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας: 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
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κατάστασης διατήρησης, β) σε κάθε περιοχή Natura 2000 που θα µελετηθεί και γ) στην
περιοχή ευθύνης του Φορέα ∆ιαχείρισης.
5. Χάρτες κατανοµής όσο και εύρους εξάπλωσης για κάθε είδος ερπετοπανίδας και
ορνιθοπανίδας σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην περιγραφή της Φάσης ∆.
6. Έκθεση αποτύπωσης των διαφορών σε σχέση µε την αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε είδους ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας.
7. Εισήγηση για τη διαδικασία µελλοντικής συστηµατικής παρακολούθησης της κατάστασης
διατήρησης των ειδών ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας.
8. Συνολική έκθεση πεπραγµένων της µελέτης, όπου θα αναγράφονται όλα τα προβλήµατα
που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν, καθώς και τα αποτελέσµατα
της κατάρτισης του προσωπικού του Φ.∆. του Ε.Θ.Π.Ζ..
9. Επιστηµονικές εργασίες (τουλάχιστον δύο) µε αντικείµενο θέµατα που αφορούν την
βιολογία και οικολογία της ορνιθοπανίδας και των ερπετών-αµφιβίων, οι οποίες θα
δηµοσιευτούν σε πρακτικά Επιστηµονικών Συνέδριων µε κριτές και έγκριτα διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά. Στις επιστηµονικές εργασίες αυτές θα πρέπει να αποτυπώνεται η
συµµετοχή στην οµάδα συγγραφέων το Προσωπικού του Φ.∆. που θα συµµετάσχει στην
υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος.
10. Επικαιροποιηµένος Οδηγός αναγνώρισης (3 Εγχειρίδια) για Ορνιθοπανίδα, Ερπετοπανίδα
και Πανίδα Αµφιβίων στην περιοχή Μελέτης. Τα εγχειρίδια αυτα θα παραδοθούν σε
ηλεκτρονική µορφή µε δυνατότητα επεξεργασίας και θα περιλαµβάνουν τουλάχιστον 8
σελίδες τον καθένα.
Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου σε
4 αντίτυπα σε ηλεκτρονική µορφή. Μετά την έγκρισή τους, υποβάλλονται εκ νέου σε
ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη µορφή (ανάλογα µε τα όσα ορίζονται στον Πίνακα 1), σε 10 και 3
αντίτυπα, αντίστοιχα, µε εξαίρεση την Τεχνική Τελικής Έκθεσης, η οποία θα υποβληθεί
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο σηµείο 1.

Τέλος, τονίζεται ότι η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. στις
τεχνικές που απαιτούνται για Ορνιθοπανίδα, Ερπετοπανίδα και Πανίδα Αµφιβίων στην περιοχή
Μελέτης αποτελεί παραδοτέο, θα είναι συνεχής και θα πραγµατοποιηθεί κατά την διάρκεια και των
τριών φάσεων του προγράµµατος (Β, Γ και ∆), ενώ στην Α’ Φάση θα καταρτιστεί αναλυτικό
πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆.

Πίνακας 1. Παραδοτέα και µορφή (ηλεκτρονική, έντυπη) των επιµέρους Φάσεων των Μελετών Εποπτείας και
Αξιολόγηση της Κατάστασης ∆ιατήρησης Ειδών ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας Κοινοτικού Ενδιαφέροντος
στην Ελλάδα.
Μορφή παραδοτέου

Παραδοτέα

Ηλεκτρονική

Φάση Α
9.

Κατάλογος των ειδών ερπετοπανίδας και ορνιθοπανίδας για τα οποία θα
πραγµατοποιηθούν εργασίες πεδίου µε σχετική εισηγητική έκθεση.

*

10.Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές.

*

11.Πρόταση καθορισµού πλέγµατος (grid) αναφοράς για κάθε είδος στη βάση
σχετικής τεκµηριωµένης έκθεσης-εισήγησης.

*
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Μορφή παραδοτέου

Παραδοτέα
12.Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών της
δυνητικής εξάπλωσης κάθε είδους και σχετική τεκµηριωµένη έκθεσηεισήγηση.

*

13.Τεκµηριωµένη πρόταση προγραµµατισµού εργασιών πεδίου.

*

14.Πρωτόκολλα αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών που θα
εφαρµοστούν κατά τις επισκέψεις στο πεδίο.

*

15.Προσχέδιο ανάλυσης των δεδοµένων πεδίου όπως προγραµµατίστηκαν
να συλλεχθούν µε βάση την κατάρτιση του σχεδίου δειγµατοληψίας.
16.Αναλυτικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης του Προσωπικού του Φ.∆

*

*

*

*

*

Φάση Β
11. Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές.

*

12. Συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος και για
κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου στη βάση δεδοµένων.

*

13. Συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
και 2009/147/ΕΚ για κάθε είδος και για κάθε κελί αναφοράς.

*

14. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους.

*

15. Χάρτες υφιστάµενης κατανοµής, όσο και εύρους εξάπλωσης για κάθε
είδος.

*

16. Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών ορνιθοπανίδας
χαρακτηρισµού των ΖΕΠ.
17. Πρόταση Ικανοποιητικών Τιµών Αναφοράς (Favorable Reference Values)
για κάθε είδος ερπετοπανίδας. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα για κάθε
ΖΕΠ ή οµάδα ΖΕΠ.
18. Πρόταση Στόχων ∆ιατήρησης (Conservation Objectives) για κάθε είδος
του Παραρτήµατος ΙΙ, και για κάθε τύπο οικοτόπου, για κάθε ΤΚΣ ή οµάδα
ΤΚΣ. Αντίστοιχα, για την ορνιθοπανίδα χαρακτηρισµού, για κάθε ΖΕΠ ή
οµάδα ΖΕΠ.
19. Συµπληρωµένο-επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της
Φάσης Γ.
20. Έκθεση πεπραγµένων της Φάσης Β, όπου θα αναγράφονται όλα τα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο
επιλύθηκαν.

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Φάση Γ
11. Έκθεση και βάση δεδοµένων µε τις βιβλιογραφικές αναφορές.

*

12. Συµπληρωµένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος και για
κάθε θέση επιτόπιου ελέγχου στη βάση δεδοµένων.

*

13. Συµπληρωµένα έντυπα αναφοράς της έκθεσης της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
και 2009/147/ΕΚ για κάθε είδος και για κάθε κελί του πλέγµατος
αναφοράς σε ηλεκτρονική µορφή.

*

14. Συµπληρωµένο – επικαιροποιηµένο πρόγραµµα εργασιών πεδίου της
Φάσης ∆.

*

15. Χάρτες µε τα κρίσιµα ενδιαιτήµατα των ειδών χαρακτηρισµού των ΖΕΠ.

*

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

*

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

*
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Μορφή παραδοτέου

Παραδοτέα
18. Πρόταση πιθανών νέων εκτάσεων ή περιοχών Natura 2000
συνοδευόµενη από χάρτες αναλογικούς και ψηφιακούς, συµπληρωµένα
Τυποποιηµένα ∆ελτία ∆εδοµένων και νέα έκδοση της επικαιροποιηµένης
περιγραφικής και χωρικής βάσης δεδοµένων µε τα στοιχεία των νέων
προτεινόµενων περιοχών.

*

*

19. Έκθεση πεπραγµένων της Φάσης Γ, όπου θα αναγράφονται όλα τα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο
επιλύθηκαν.*
20. Ψηφιακό Υλικό (φωτογραφικό, video σε πρωτότυπη µορφή)

*

*
*

Φάση ∆
11. Τελική Τεχνική Έκθεση και Βάση ∆εδοµένων µε τις βιβλιογραφικές
αναφορές.

*

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

*

13.Τα συµπληρωµένα
92/43/ΕΟΚ.

*

έντυπα

αναφοράς

της

έκθεσης

της

Οδηγίας

*

14.Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης κάθε είδους.

*

15.Χάρτες εξάπλωσης και εύρους εξάπλωσης για κάθε είδος.

*

16.Έκθεση µε τις διαφορές αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης κάθε
είδους.

*

*

17. Εισήγηση για τη διαδικασία µελλοντικής συστηµατικής παρακολούθησης
της κατάστασης διατήρησης.

*

*

18. Συνολική έκθεση πεπραγµένων της µελέτης, όπου θα αναγράφονται τα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος µε τον οποίο επιλύθηκαν
καθώς και τα αποτελέσµατα της κατάρτισης του προσωπικού του Φ.∆. του
Ε.Θ.Π.Ζ..
19. Επιστηµονικές εργασίες (τουλάχιστον δύο)
20. Επικαιροποιηµένος
Οδηγός
αναγνώρισης
(3
Εγχειρίδια)
για
Ορνιθοπανίδα, Ερπετοπανίδα και Πανίδα Αµφιβίων στην περιοχή
Μελέτης.

*

*

*

*

*

*

*

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, στο ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να µεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώµατα διανοητικής
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
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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΄). 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 προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου 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.
Η ακρίβεια θέσης των πληροφοριών (σηµειακών, γραµµικών, επιφανειακών) που συλλέγονται στο
ύπαιθρο πρέπει να είναι της τάξης των 5 µέτρων, ακρίβεια που παρέχεται από τις κοινές συσκευές
GPS, η οποία είναι συµβατή µε τα υπόβαθρα της κλίµακας 1:50.000.
Η ακρίβεια θέσης των ανωτέρω πληροφοριών που συλλέγονται από χάρτες και ορθοεικόνες (π.χ.
ορθο-ανηγµένες αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες) πρέπει να είναι της τάξης των 10
µέτρων, η οποία είναι επίσης συµβατή µε τα υπόβαθρα της κλίµακας 1:50.000.
Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τον φορέα προκήρυξης και παρακολούθησης του έργου 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 αποφασίσει 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:
2. 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

3. 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 στην έκταση τύπων οικοτόπων, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης και ο
χάρτης είναι σε ψηφιδωτή µορφή.
Σε ότι αφορά στον πληθυσµό, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης και ο χάρτης είναι σε
ψηφιδωτή µορφή.
Σε ότι αφορά στην ποιότητα ενδιαιτηµάτων, η απεικόνιση µπορεί να γίνει σε κλίµακα τάξης και ο
χάρτης είναι σε ψηφιδωτή µορφή.

ΑΡΘΡΟ 3 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της παρούσης µέχρι και για 16 µήνες.
Η σύµβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καµιά αξίωση του αναδόχου, µε την πάροδο των 16 µηνών
από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσης σύµβασης.
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Το χρονοδιάγραµµα παραλαβής των τεσσάρων φάσεων καθορίζεται ενδεικτικά ως ακολούθως:


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



Β’ φάση (5 µήνες από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α φάσης)



Γ’ φάση (5 µήνες από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Β’ φάσης)



∆’ φάση (4 µήνες από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Γ’ φάσης)

ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Συµβατικό Τίµηµα για την «Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας, ερπετών και αµφιβίων» του
Υποέργου 1 (άξονας 1) από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
…………ολογράφως…………ευρώ (……………….. €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. που
αναλογεί και όλων των νόµιµων κρατήσεων και καλύπτει το σύνολο του έργου.
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.
Ρητά συµφωνείται ότι ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» δεν καθίσταται υπερήµερος και δεν έχει
καµία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αµοιβής του «Αναδόχου»
εξαιτίας µη έγκαιρης χρηµατοδότησης του «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» από τις πιστώσεις
του προγράµµατος. Για την καταβολή του τιµήµατος χρειάζονται:
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα ή επιταγή το οποίο θα εκδίδεται στο
όνοµά του βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών (τιµολόγιο, ασφαλιστική ενηµερότητα, δελτίο
φορολογικής ενηµερότητας, συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόµιµη εξουσιοδότηση, σε
περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εµφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).
Η πληρωµή του αναδόχου θα συνδέεται µε την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε
επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο υλοποίησης του έργου
και σύµφωνα µε την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε Επιτροπή Παρακολούθησης –
Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή ως κάτωθι:
1.
2.
3.
4.

Το 15% της συµβατικής αξίας (µε τον ΦΠΑ) καταβάλλεται µετά την παραλαβή της Α’ φάσης.
Το 25% της συµβατικής αξίας (µε τον ΦΠΑ) καταβάλλεται µετά την παραλαβή της Β’ φάσης.
Το 25% της συµβατικής αξίας (µε τον ΦΠΑ) καταβάλλεται µετά την παραλαβή της Γ’ φάσης.
Το 35% της συνολικής αξίας καταβάλλεται µετά την παραλαβή της ∆’ φάσης και την
οριστική παραλαβή της υπηρεσίας.

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η απόκτηση των
σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
Τιµολόγιο ή Απόδειξη του Αναδόχου που να αναφέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Εξοφλητική απόδειξη του Αναδόχου εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
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Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωµή.
Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιµο της Σύµβασης δε θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή
κατά την εκτέλεση του Έργου. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
Η δαπάνη της παρούσας σύµβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων µε κωδικό : 2011ΣΕ07580039 της πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ», που έχει ενταχθεί µε
την αριθ. πρωτ. οικ. 167802/20-04-2011, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθ. πρωτ. οικ.
174800/16-12-2011 Απόφαση Ένταξης 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» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.

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 την υπηρεσία που αναλαµβάνει µε την παρούσα σύµβαση
υπό την επίβλεψη του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.

2. Ο «Ανάδοχος» αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισµένο χρόνο την
υπηρεσία που έχει αναλάβει µε την παρούσα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν
συµφωνηθεί.
3. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εµπροθέσµως, άρτια υλοποίηση του αντικειµένου της
σύµβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.».
4.

Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» αναλαµβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης.

5.

Ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» υποχρεούται στην εµπρόθεσµη καταβολή της
αµοιβής κατά τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µε την παρούσα σύµβαση και εφόσον
υπάρχουν οι διαθέσιµες πιστώσεις στο Φορέα.

6.

Ο «Ανάδοχος» δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη υπηρεσία ή να εκτελέσει έργο για
λογαριασµό του «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» εκτός της υλοποίησης της πράξης
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη” 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 9: «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας» που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 80% το ανώτερο και
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά το υπόλοιπο ποσοστό.

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
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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
Ουδεµία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή µεταβολή των όρων της
παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά µόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των
νοµίµων εκπροσώπων αµφοτέρων των συµβαλλόµενων.
∆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.
Η Σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση µέλους Ένωσης κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση το
συµβατικό αντικείµενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή 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- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως
αρµόζει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» 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 εύλογου χρονικού διαστήµατος, το οποίο δε µπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20)
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
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.
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Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.» ότι υλικό του έχει
παρασχεθεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης, δέκα (10) ηµέρες µετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε
λύση της σύµβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
(i) Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την <αριθµός,&
αρχή που εξέδωσε> εγγύηση ύψους <ποσό (ολογράφως και αριθµητικώς)> ευρώ, που
καλύπτει το 10% του Συµβατικού Τιµήµατος (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά δύο (2)
µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο του Έργου και επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων από τους συµβαλλοµένους.

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 της Ζακύνθου.
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 δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενο µέλος ένα
και για λογαριασµό του.

Ελευθερίου Βενιζέλου 1, 291 00 Ζάκυνθος
W ebsite: www.nmp-zak.org

Τηλ. 2695029870 Fax. 2695023499
e-mail: info@nmp-zak.org

87

ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΟΡΡΥ-Ρ86

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του
Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ.
Επωνυµία Αναδόχου……….

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας
Αναπλ. Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας
Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου
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