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ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ 

Β. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΤΩΝ ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ  

ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ 

«ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΘΘΣΘ ΤΘΣ ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ 

ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΩΑΑΔΑΣ ΑΑΩΘΟΥ» 

ΑΡΟΦΑΣΘ ΕΝΤΑΞΘΣ: ΟΙΚ. 115248/17-01-2012 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΣ: 365805 

 

 
Ανακζτουςα Αρχι: Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και 

Χαράδρασ Αράχκου  

Διάρκεια υλοποίθςθσ 

ζργου: 

17 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ  

Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 110/2014 

Είδοσ διαγωνιςμοφ: Ανοιχτόσ Διεκνισ Δθμόςιοσ Διαγωνιςμόσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ: Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Ψορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 
Ρεριςτερίου & Ω. Αράχκου  

Ιωάννινα,  7/02/2014 
 

Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Τεχνολογικό Ράρκο Θπείρου,  
Ρανεπιςτθμιοφπολθ   Ιωαννίνων, ΤΚ 45110 
Τθλ. : 26510 43663  
Φαξ : 26510 43575 
Ρλθροφορίεσ : Χ. Μπίςα 

Αρ. Ρρωτ.: 110  
 
 

ΑΓΑ: ΒΙΡ2ΟΡ13-3ΩΩ 
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Ρροχπολογιςμόσ:   Για το Τμιμα Α ανζρχεται ςε 90.162,60 € (ενενιντα χιλιάδεσ εκατόν εξιντα 

δυο ευρϊ και ενενιντα λεπτά) χωρίσ το Φ.Ρ.Α. 23% και ςε 110.900,00 € 

(εκατόν δζκα χιλιάδεσ εννιακόςια ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

23%. 

Για το Τμιμα Β ανζρχεται ςε 144.796,75 € (εκατόν ςαράντα τζςςερεισ 

χιλιάδεσ επτακόςια ενενιντα ζξι ευρϊ και εβδομιντα πζντε λεπτά) χωρίσ το 

Φ.Ρ.Α. 23% και ςε 178.100,00€ (εκατόν εβδομιντα οκτϊ χιλιάδεσ εκατό 

ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23%. 

Χρθματοδότθςθ:  Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το ΕΤΡΑ και από εκνικοφσ πόρουσ ςτο 

πλαίςιο του Ε.Ρ. «ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2007-2013» του 

ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ 9  «Ρροςταςία Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και 

Βιοποικιλότθτασ» από τισ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων 

Επενδφςεων τθσ ΣΑ: 2012ΣΕ07680020 

Θμερομθνία αποςτολισ 
για δθμοςίευςθ ςτθν 
εφθμερίδα των Ε.Κ.: 

04/02/2014, Τρίτθ  

Θμερομθνία αποςτολισ 
για δθμοςίευςθ 

Περίλθψθσ  ςτον 
Θμεριςιο Τφπο: 

7/02/2014, Ραραςκευι 

Ρροκεςμία υποβολισ 
Προςφορϊν: 

Τετάρτθ,  26-03-2014 ϊρα 16:00 

Τόποσ Υποβολισ 

προςφορϊν: 

Γραφεία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου 

και Χ. Αράχκου :  Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό Ράρκο Θπείρου (Ε.ΤE.Ρ.Θ.), 

Ρανεπιςτθμιοφπολθ,  Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 

Αποςφράγιςθ 
Ρροςφορϊν: 

Ραραςκευι,  28-03-2014, 12:00, Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό Ράρκο 
Θπείρου (Ε.ΤΕ.Ρ.Θ.), Ρανεπιςτθμιοφπολθ   Ιωαννίνων, Τ.Κ.: 45110 

Ραραλαβι Τεφχουσ 

Ρροκιρυξθσ: 

Γραφεία του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου  

& Χ. Αράχκου: Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό Ράρκο Θπείρου, 

Ρανεπιςτθμιοφπολθ,  Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 

Από το δικτυακό τόπο http:// www.step-epirus.gr/news.htm ,  το δικτυακό 

τόπο του το δικτυακό τόπο του φορζα http://www.tzoumerkaparko.gr 

κακϊσ και ςτθ διαφγεια http://et.diavgeia.gov.gr/f/parkotzoumerka  

Ρλθροφορίεσ: Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και  Χ. 

Αράχκου, Διεφκυνςθ: Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό Ράρκο Θπείρου, 

Ρανεπιςτθμιοφπολθ,  Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 

Χ. Μπίςα, τθλ: 26510 43663, fax: 26510 43575 και E-mail:  

park.tzoumerka@gmail.com, ϊρεσ 10:00-15:00. 

http://www.step-epirus.gr/news.htm
http://www.tzoumerkaparko.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/parkotzoumerka
mailto:park.tzoumerka@gmail.com
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ΜΕΟΣ Α’ 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ Α1 - Ο  Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Α Ι  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Α  Ω Ε Σ  

  

Άρκρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

 

Ο  Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου προκθρφςςει 

ανοικτό διεκνι διαγωνιςμό, για τισ υπθρεςίεσ:  

Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ  

Β. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΤΩΝ ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ όλων των υπθρεςιϊν ανζρχεται ςε 234.959,35 ΕΥΩ χωρίσ Φ.Ρ.Α., 

πλζον 54.040,65 ευρϊ Φ.Ρ.Α., ςυνολικό ποςό με Φ.Ρ.Α. 289.000,00 ευρϊ. 

Το αντικείμενο του ζργου περιγράφεται ςτο Μζροσ Β’ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ» τθσ Ρροκιρυξθσ αυτισ.  

Ο προχπολογιςμόσ αυτόσ κατανζμεται ανά επιμζρουσ Τμιμα, όπωσ παρακάτω: 

Τμιμα Ρροχπολο-

γιςμόσ  χωρίσ 

ΨΡΑ 

Ρροχπολο-

γιςμόσ µε 

ΨΡΑ 

Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΙΔΑΣ,  

CPV: 90711500 90.162,60 € 110.900,00 € 

Β. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ, ΕΡΕΤΩΝ, ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & 

ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ,      CPV: 90711500 

144.796,75 € 178.100,00 € 

Το αντικείμενο του Ζργου περιγράφεται ςτο Μζροσ Β «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ» τθσ Διακιρυξθσ αυτισ. 

Κάκε Ρροςφζρων δφναται να υποβάλει προςφορά για ζνα ι περιςςότερα Τμιματα του Ζργου.  

Κριτιριο κατακφρωςθσ για το παραπάνω ζργο είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά.  Το ζργο χρθματοδοτείται από εκνικοφσ πόρουσ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 

«Ρροςταςία Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Βιοποικιλότθτασ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

«Ρεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ», Ρράξθ «Ρροςταςία και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του 

Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων, Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου». Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε βάροσ του 

Ρροχπολογιςμοφ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων ΣΑ: 0758 με κωδικό Ρράξθσ 

2012ΣΕ07580020. 
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Άρκρο 2. ΟΙΣΜΟΙ 

 

Οι ακόλουκοι όροι κα ζχουν, πλθν τθσ περίπτωςθσ που τα ςυμφραηόμενα απαιτοφν διαφορετικά, τισ 

ζννοιεσ που τουσ αποδίδονται ςτθ ςυνζχεια: 

 

Ο  Ι Σ Μ Ο Ι  Ε  Μ Θ Ν Ε Ι Α  

Ανακζτουςα Αρχι και 

Υπθρεςία Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ 

Ο ΨΟΕΑΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ 
ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ω. ΑΑΩΘΟΥ που εδρεφει ςτα Ιωάννινα και ο οποίοσ 
προκθρφςςει τον διαγωνιςμό αυτό. 

Διευκφνουςα ι Επιβλζπουςα 

Υπθρεςία 

ΨΟΕΑΣ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ  
ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Ω. ΑΑΩΘΟΥ 

Ρροκιρυξθ Θ παροφςα προκιρυξθ που αποτελείται από το Μζροσ Α: Γενικοί και 

Ειδικοί Προι, το Μζροσ Β: Τεχνικι Ρεριγραφι και τα Ραραρτιματα 

αυτισ. 

Ζργο Θ παροχι των υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ διαιροφνται ςτα ακόλουκα 

Τμιματα: 

Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΙΔΑΣ 

Β. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ, ΕΡΕΤΩΝ, ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & 

ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ  
Το αρμόδιο για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

ςυλλογικό όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που  ζχει ςυγκροτθκεί 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ 

των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

Ρροςφζρων Οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ προςϊπων ι 

κοινοπραξία ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό και υποβάλλει προςφορά με 

ςκοπό τθ ςφναψθ Σφμβαςθσ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Εκπρόςωποσ O υπογράφων τθν προςφορά.  

  Στθν περίπτωςθ που ο Υποψιφιοσ είναι νομικό πρόςωπο και ο 

υπογράφων τθν προςφορά δεν είναι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 

νομικοφ προςϊπου, ο εκπρόςωποσ κα πρζπει να ορίηεται με 

εξουςιοδότθςθ που γίνεται με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Εάν ο 

υπογράφων τθν προςφορά είναι νόμιμοσ εκπρόςωποσ, τοφτο κα 

πιςτοποιείται με τθν ταυτόχρονθ προςκόμιςθ του ςχετικοφ 

αποδεικτικοφ (Φ.Ε.Κ. – Ρρακτικό Δ.Σ. – Καταςτατικό). 

  Εάν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν 

προςϊπων, εκπρόςωποσ κεωρείται ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ 

ζνωςθσ ο οποίοσ ορίηεται και πάλι με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

Τα παραπάνω κα κατατίκενται κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
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Ο  Ι Σ Μ Ο Ι  Ε  Μ Θ Ν Ε Ι Α  

προςφοράσ. 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο το οποίο ο Ρροςφζρων με διλωςι του, ορίηει ωσ 

εναλλακτικό υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ με τον Ρροςφζροντα. Στθ διλωςθ αυτι 

περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου αυτοφ 

(ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, 

κ.λπ.). 

Ανάδοχοσ Ο Ρροςφζρων που κα επιλεγεί και κα ςυνάψει Σφμβαςθ με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τον τρόπο και τθ διαδικαςία που 

περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Κατακφρωςθ Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊνεται θ 

υλοποίθςθ του ζργου ςτον Ανάδοχο. 

Σφμβαςθ Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

Αναδόχου, θ οποία υπογράφεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ 

Κατακφρωςθσ και οι όροι τθσ περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα. 

Ρροχπολογιςμόσ Θ εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ πικανι δαπάνθ για τθν 

υλοποίθςθ των με τθν παροφςα προκθρυςςόμενων υπθρεςιϊν. Θ 

δαπάνθ αυτι αποτελεί και το ανϊτατο όριο τθσ προςφοράσ που 

μπορεί να υποβάλλουν οι υποψιφιοι. Ρροςφορζσ που υπερβαίνουν 

τθν εκτιμϊμενθ δαπάνθ απορρίπτονται. 

Συμβατικό Τίμθμα Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το ζργο. 

Επιτροπι Ενςτάςεων Επιτροπι οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία ζχει τθν ευκφνθ 

για τθν αξιολόγθςθ των ενςτάςεων  

Επιτροπι 

Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ (Ε.Ρ.Ρ.) 

Επιτροπι, οριςμζνθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν 

ευκφνθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από τον 

Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων 

Τόποσ παροχισ Ο τόποσ παροχισ των Υπθρεςιϊν κα είναι ςτθν ζδρα του Φορζα και  

ςτθν περιοχι ευκφνθσ του, ιτοι ςτο Εκνικό Ράρκο Τηουμζρκων 

Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. 

Ωρονοδιάγραμμα Θ ςυνολικι διάρκεια παροχισ των Υπθρεςιϊν κα είναι 17 μινεσ από 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Οι επικεφαλίδεσ, οι τίτλοι των άρκρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακασ περιεχομζνων τίκενται για 

διευκόλυνςθ τθσ ανάγνωςθσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ για τθν ερμθνεία τθσ Ρροκιρυξθσ. 
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Άρκρο 3. ΝΟΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΩΕΣ 

 

3.1 ΙΣΩΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και ιδιαίτερα: 

1. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 (ΨΕΚ: 64/Α/16.3.07) Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 

ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «Ρερί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005˙ 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3886/2010 (ΨΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ 

ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων − Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Οδθγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν Οδθγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Οδθγία 

2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 

335)». 

3. Τισ διατάξεισ του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Ρρομικειεσ του Δθμόςιου Τομζα και 

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 2 (§12) αυτοφ. 

4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 118/2007 (ΨΕΚ 150/Α/10 .07.2007) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν 

Δθμοςίου»˙ 

5. Τισ διατάξεισ του Ν. 2362/95 (ΨΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ»˙ 

6. Τισ διατάξεισ του Ν. 3614/03.12.2007 (ΨΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και 

εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-2013», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. To N. 3548/2007 «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 

και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ (Φ.Ε.Κ. 68/Α/20.03.2007). 

8. Τον Κανονιςμό Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου  & Χ. Αράχκου (ΦΕΚ 2152/Β/02.10.2009). 

9. Τον Κανονιςμό Οικονομικισ Διαχείριςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 

Ρεριςτερίου και  Χ. Αράχκου (ΦΕΚ 2100/Β/29.09.2009). 

10. Τον Κανονιςμό για τθν εκτζλεςθ ζργων, για τθν ανάκεςθ, παρακολοφκθςθ και παραλαβι 

μελετϊν και υπθρεςιϊν, τθν προμικεια, παράδοςθ και παραλαβι αγακϊν, υλικϊν και 

προϊόντων  για τθ ςφναψθ και εκτζλεςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων του Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και  Χ. Αράχκου (ΦΕΚ 2152/Β/02.10.2009). 

11. Τθν Ρράξθ με τίτλο: «Ρροςταςία και Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου 

Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Χ. Αράχκου» και τισ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων 

Επενδφςεων με κωδικό ΣΑ: 2012ΣΕ07580020  ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του υποζργου 1 του 
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Άξονα Ρροτεραιότθτασ 9 «Ρροςταςία Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Βιοποικιλότθτασ», του Ε.Ρ. 

«ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2007-2013». 

12. Τθν υπ. αρικμ. 115248/17-01-2012 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ: «Ρροςταςία και Διατιρθςθ 

τθσ βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Χ. Αράχκου» ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013». 

13. Το ςφμφωνο αποδοχισ των όρων ζνταξθσ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Ρροςταςία και Διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Χ. Αράχκου» 

14. Τθ με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749 /27.03.08 Υπουργικι Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, 

όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργικι Απόφαςθ 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και τθν με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 Υπουργικι 

Απόφαςθ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων. 

15. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 

διαδίκτυο Ρρόγραμμα Διαφγεια» (ΦΕΚ 112/Α’/2010). 

16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 21 «υκμίςεισ για τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν ΕΣΡΑ», του 

Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013). 

17. Το άρκρο 46 του Ν. 3801/2009 που αφορά τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτον Ελλθνικό Τφπο. 

18. Τισ διατάξεισ του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ166/Α/22.09.2010) «Εκνικι υποδομι Γεωχωρικϊν 

Ρλθροφοριϊν –Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 2007και άλλεσ διατάξεισ». Τροποποίθςθ του ν.1647/1986 

«Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ(ΟΚΧΕ) και άλλεσ ςχετικζσ 

διατάξεισ» (ΦΕΚ141/Α).  

19. Τθν υπ. αρικμ. 112652 /10-12-2013 Απόφαςθ Ρροζγκριςθσ Δθμοπράτθςθσ του Ζργου. 

20. Τθν απόφαςθ 01/27-01-2014 τθσ 1θσ Συνεδρίαςθσ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου που αφορά τθν προκιρυξθ του 

διαγωνιςμοφ. 

  

3.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΩΕΣ 

Θ ςυμμετοχι ςτον προκθρυςςόμενο, με το παρόν τεφχοσ διαγωνιςμό, είναι ανοικτι, επί ίςοισ όροισ, 

ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ ι τεχνικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτθν 

Ρροκιρυξθ και διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια και εμπειρία. 

Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, τισ 

προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ προκιρυξθσ. Ρροςφορζσ, που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, είναι αόριςτεσ και ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ ι περιζχουν όρουσ αντίκετουσ 

προσ τθν Ρροκιρυξθ ι/και αιρζςεισ, χαρακτθρίηονται ωσ μθ αποδεκτζσ και απορρίπτονται. 

Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που, κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ 

Διαγωνιςμοφ, εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
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Τα ζγγραφα τθσ Ρροςφοράσ και τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και όλθ θ ςχετικι αλλθλογραφία που είναι 

δυνατό να απαιτθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδοσ και ςε μθ ελλθνικι γλϊςςα, ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Θ ςφμβαςθ κα καταρτιςτεί µε βάςθ το Ελλθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.  

 

Άρκρο 4. ΑΙΤΘΣΘ - ΡΑΟΩΘ ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΩΝ 

 

Ρροκειμζνου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν τθν προκιρυξθ μποροφν να απευκφνονται ςτθν 

ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου, Δ/νςθ: 

Επιςτθμονικό και Τεχνολογικό Ράρκο Θπείρου (Ε.ΤΕ.Ρ.Θ.), Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων, Τ.Κ.: 

45110, Τθλζφωνο: 26510-43663,  Fax: 26510-43575, email: park.tzoumerka@gmail.com, εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ, 10:00 π.μ.-15:00, αρμόδια υπάλλθλοσ για τθν παροχι πλθροφοριϊν είναι θ κα Χ. 

Μπίςα.   Για τθν παραλαβι τθσ διακιρυξθσ δεν προβλζπεται κόςτοσ.  

Σε περίπτωςθ που οι παραλιπτεσ τθσ Ρροκιρυξθσ διαπιςτϊςουν ότι το παραλθφκζν αντίγραφο δεν 

είναι πλιρεσ, ςφμφωνα με τον πίνακα περιεχομζνων και το ςυνολικό αρικμό ςελίδων, δικαιοφνται να 

ηθτιςουν από τθν Υπθρεςία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθσ 

παραλαβισ, νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ενςτάςεισ κατά τθσ νομιμότθτασ του διαγωνιςμοφ με το 

αιτιολογικό τθσ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Ρροκιρυξθσ, κα απορρίπτονται 

ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία) από τθν Υπθρεςία 

διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ μζχρι δϊδεκα (12) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν.  

Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα τεφχθ Ρροκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ 

γνωςτοποιοφνται ςε όλουσ όςουσ ζλαβαν τθν Ρροκιρυξθ, από τθν Υπθρεςία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ζχει οριςκεί για 

τθν παραλαβι των προςφορϊν, εφόςον ζχουν ηθτθκεί εμπρόκεςμα κατά τα ανωτζρω. 

 

4.1 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 
Ρερίλθψθ τθσ Ρροκιρυξθσ ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ:  
 

1. Στθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθν Τρίτθ, 04-02-2014. 
2. Στο «Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων» τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ τθν 

Ραραςκευι, 07-02-2014. 
3. Σε δυο οικονομικζσ εφθμερίδεσ Ραραςκευι, 07-02-2014. 
4.  Σε μια τοπικι εφθμερίδα  Ραραςκευι, 07-02-2014. 
5. Στο Επιμελθτιριο (ΤΕΕ)  τθν Ραραςκευι, 07-02-2014. 
6.  Επίςθσ όλα τα ςχετικά ζγγραφα μποροφν να ανακτθκοφν μζςω διαδικτφου από τον Διαδικτυακό 

Τόπο του Ε.ΤΕ.Ρ.Θ. http://www.step-epirus.gr/news.htm  και το δικτυακό τόπο του Φορζα 
http://tzoumerkaparko.gr και ςτθ διαφγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/parkotzoumerka. 

mailto:park.tzoumerka@gmail.com
http://www.step-epirus.gr/news.htm
http://tzoumerkaparko.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/parkotzoumerka
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7. Στθν ιςτοςελίδα τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του ΕΡΡΕΑΑ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον Ρίνακα Ανακοινϊςεων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ και ςυγκεκριμζνα ςτα γραφεία του Φορζα Διαχείριςθσ (Ε.ΤΕ.Ρ.Θ., Ρανεπιςτθμιοφπολθ 

Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα). 

Το κόςτοσ δθμοςίευςθσ ςτον ελλθνικό τφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 
 

 

Άρκρο 5. ΩΟΝΟΣ – ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ, μθ εξαρτϊμενθ από όρο, 

προχπόκεςθ, αίρεςθ ι επιφφλαξθ, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτθν ζδρα του Φορζα Διαχείριςθσ που 

εδρεφει ςτα Ιωάννινα ΕΤΕΡΘ, Ρανεπιςτθμιοφπολθ, Τ.Κ. 45110, μζχρι τθν Τετάρτθ, 26-03-2014 και 

ϊρα 16:00.  

Ρροςφορά μπορεί να υποβλθκεί και με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ι με courier που 

απευκφνεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Πςεσ προςφορζσ υποβλθκοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κα 

λθφκοφν υπόψθ μόνο εφόςον φκάςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν ωσ άνω καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα. Θ ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ άφιξθσ τθσ Ρροςφοράσ βαρφνει αποκλειςτικά τουσ 

Ρροςφζροντεσ και δεν αναγνωρίηεται κακυςτζρθςθ ακόμθ και για ανωτζρα βία. 

Ρροςφορζσ που κα ταχυδρομθκοφν ζγκαιρα, πλθν όμωσ κα φκάςουν και κα παραλθφκοφν από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι μετά τθν ωσ άνω θμζρα και ϊρα, δεν αποςφραγίηονται αλλά επιςτρζφονται ωσ 

εκπρόκεςμεσ. 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ Α2 - Σ Τ Ο Ι Ω Ε Ι Α  Ρ  Ο Κ Θ  Υ Ξ Θ Σ  

 

Άρκρο 6. ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΩΘΣΘ ΤΘΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 

Πλεσ οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτθν Ρροκιρυξθ αυτι και τα δικαιϊματα επί αυτισ 

ανικουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ χριςθ τθσ Ρροκιρυξθσ από τουσ Υποψθφίουσ 

προςφζροντεσ επιτρζπεται μόνον για τισ ανάγκεσ προετοιμαςίασ των προςφορϊν τουσ. 

 

Άρκρο 7. ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΑ ΡΟΚΘΥΞΘΣ 

 

Θ Ρροκιρυξθ αυτι αποτελείται από: 

α. το παρόν Μζροσ Α (Γενικοί και Ειδικοί Προι)  

β. το Μζροσ Β (Τεχνικι Ρεριγραφι)  

γ. Ραραρτιματα  

- Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
- Υπόδειγμα βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ  
- Υπόδειγμα Αλφαβθτικισ Κατάςταςθσ Απαςχολοφμενου Ρροςωπικοφ,   
- Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, 
- Υπόδειγμα ςφμβαςθσ  
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ Α3 - Σ Τ Ο Ι Ω Ε Ι Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Ω Θ Σ  

 

Άρκρο 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

 

8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

 

Θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό είναι ανοιχτι και ελεφκερθ, χωρίσ περιοριςμό ςτον αρικμό των 

υποψθφίων αναδόχων και ςε όςουσ πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ, τεχνικζσ, ποιοτικζσ και 

ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ που προβλζπονται από τθ διακιρυξθ και τθ ςχετικι Νομοκεςία και 

διακζτουν αποδεδειγμζνα τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι εμπειρία, επάρκεια και υποδομζσ για τθν 

ανάπτυξθ και ολοκλιρωςθ του ζργου. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό, ζχουν Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ 

αυτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με τθ νομοκεςία ενόσ 

Κράτουσ - Μζλουσ τθσ ΕΕ, του Ε.Ο.Χ., όπωσ και χωρϊν που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ 

Συμφωνία περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Ρ.Ο.Ε) και ζχουν τθν 

καταςτατικι τουσ ζδρα, τθν κεντρικι διοίκθςθ ι τθν κφρια εγκατάςταςι τουσ ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ, 

του ΕΟΧ και ςτο εςωτερικό των χωρϊν που είναι ςυμβαλλόμενα μζρθ ςτθ Συμφωνία Δθμοςίων 

Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (Ρ.Ο.Ε), θ  ο π ο ί α  κ υ ρ ϊ κ θ κ ε  α π ό  τ θ ν  

Ε λ λ ά δ α  μ ε  τ ο  Ν 2 5 1 3 / 9 7 ( Φ Ε Κ 1 3 9 / Α / 2 7 . 0 6 . 9 ,  ι  ς ε  τ ρ ί τ ε σ  χ ϊ ρ ε σ  π ο υ  

ζ χ ο υ ν  ς υ ν ά ψ ε ι  ς υ μ φ ω ν ί ε σ  ς φ ν δ ε ς θ σ  μ ε  τ θ ν  Ε . Ε ,  και ζχουν αποδεδειγμζνεσ 

ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και εμπειρία, ςε υπθρεςίεσ ζρευνασ και παρακολοφκθςθσ 

(monitoring) ςχετικζσ με το αντικείμενο των  τμθμάτων για τα οποία κα κατακζςουν προςφορά,  

δθλαδι: 

Τμιμα Α.  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΙΔΑΣ 

Τμιμα Β. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΤΩΝ ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ απαιτείται να διακζτει τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, δθλαδι:  

 κατάλλθλο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό και 

  ομάδα ζργου, ςτθ ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα περιλαμβάνονται ανά τμιμα  οι παρακάτω 

επιςτιμονεσ: 

Για το τμιμα Α: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ 

Θ ομάδα ζργου που κα παρακολουκιςει τουσ τφπουσ οικοτόπων και τα είδθ τθσ χλωρίδασ κα 

αποτελείται τουλάχιςτον από τρεισ (3) επιςτιμονεσ, που μπορεί να είναι και εξωτερικοί 

ςυνεργάτεσ, ωσ εξισ: 

α) Ζναν επιςτιμονα – ςυντονιςτι με τουλάχιςτον 8ετι επιςτθμονικι εμπειρία ςτθν καταγραφι, 

αξιολόγθςθ και εφαρμογι μζτρων προςταςίασ ειδϊν χλωρίδασ και διαχείριςθ τφπων οικοτόπων, 
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κακϊσ και ςτο ςυντονιςμό Ευρωπαϊκϊν ι/και Εκνικϊν προγραμμάτων που αφοροφν τθ 

Διαχείριςθ Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και τθν Ρροςταςία  του Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ.  

β) Ζναν ειδικό επιςτιμονα με τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των 

φυτοκοινωνιϊν και των  τφπων οικοτόπων  ι/και των πλθκυςμϊν των ειδϊν χλωρίδασ. 

γ) Ζναν ειδικό επιςτιμονα με τουλάχιςτον τριετι (3ετι) εμπειρία ςτθ χριςθ Συςτθμάτων 

Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν και με ειδίκευςθ ςτθν απεικόνιςθ και διαχείριςθ περιβαλλοντικϊν 

πλθροφοριϊν. 

 

Για το τμιμα Β: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΤΩΝ ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & 

ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

Θ ομάδα ζργου που κα παρακολουκιςει τα είδθ τθσ πανίδασ κα αποτελείται τουλάχιςτον από 

ζξι (6) επιςτιμονεσ, που μπορεί να είναι και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ, ωσ εξισ: 

α) Ζναν επιςτιμονα – ςυντονιςτι με τουλάχιςτον 8ετι επιςτθμονικι εμπειρία ςε κζματα  

καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και εφαρμογισ μζτρων προςταςίασ ειδϊν πανίδασ, κακϊσ και 

ςυντονιςμοφ Ευρωπαϊκϊν ι/και Εκνικϊν προγραμμάτων που αφοροφν τθ Διαχείριςθ 

Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν και τθν Ρροςταςία του Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ  

β) Ζναν ειδικό επιςτιμονα με τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των 

πλθκυςμϊν των κθλαςτικϊν. 

γ) Ζναν ειδικό επιςτιμονα με τουλάχιστον 5ετι εμπειρία ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των 

πλθκυςμϊν των ερπετϊν. 

δ) Ζναν ειδικό επιςτιμονα με τουλάχιστον 5ετι εμπειρία ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των 

πλθκυςμϊν των ειδϊν ορνικοπανίδασ.  

ε) Ζναν ειδικό επιςτιμονα με τουλάχιστον 5ετι εμπειρία ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των 

πλθκυςμϊν των ειδϊν ιχκυοπανίδασ. 

ςτ) Ζναν ειδικό επιςτιμονα με τουλάχιςτον 5ετι εμπειρία ςτθν καταγραφι και αξιολόγθςθ των 

πλθκυςμϊν των ειδϊν των αςπονδφλων. 

 

Θ εμπειρία για νομικά πρόςωπα δφναται να αποδειχκεί με τθν προςκόμιςθ ςυμβάςεων που ζχουν 

υπογράψει με ανακζτουςεσ αρχζσ (οι ςυμβάςεισ πρζπει να ςυνοδεφονται και με βεβαιϊςεισ των 

κατά περίπτωςθ ανακετουςϊν αρχϊν, {αναλυτικι αναφορά άρ.9, παρ.: 9.2}). 

Θ εμπειρία για τα  φυςικά πρόςωπα  (μζλθ ομάδασ ζργου) δφναται να αποδειχκεί από το βιογραφικό 

ςθμείωμα, το οποίο κα πρζπει να ςυνοδεφεται υποχρεωτικά με αποδεικτικά ςτοιχεία (κατάλογο 

ζργων ςυνοδευόμενο από  φωτοαντίγραφα βεβαιϊςεων του εκάςτοτε εργοδότθ ι επιςτθμονικοφ 

υπεφκυνου ι/και ςυμβάςεισ ζργου –εργαςίασ ι/και δελτία παροχισ υπθρεςιϊν-τιμολόγια, κ.λπ.) 

ι/και από  δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, και/ι ανακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια 

που  αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ προςτατευόμενων ειδϊν που  περιζχονται ςτθν οδθγία 
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92/43/ΕΟΚ, τθ διαχείριςθ πλθκυςμϊν άλλων ειδϊν και τθν παρακολοφκθςθ και/ι διαχείριςθ ειδϊν 

ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ Natura. Θ εμπειρία τθσ ομάδασ ζργου προςμετρείται ςτθν εμπειρία 

του υποψιφιου αναδόχου. 

Οι επιςτιμονεσ κα πρζπει να είναι απόφοιτοι τμθμάτων βιολογικϊν επιςτθμϊν ι επιςτθμϊν φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ (Τμιμα Βιολογίασ, Τμ.  Ρεριβάλλοντοσ, Τμ. Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν 

πόρων, Τμιμα Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ, Σχολι Δαςολογίασ και Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, Σχολι 

Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν ) ι άλλων τμθμάτων ι ςχολϊν με αντικείμενο ςυναφζσ με τθν μελζτθ και τθν 

ζρευνα του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Επιπρόςκετα, θ απαίτθςθ για ομάδα ζργου ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ατόμων και εμπειρία (όπωσ 

αναφζρονται παραπάνω) για εναςχόλθςθ με τα αντικείμενα των Υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ 

προκιρυξθσ, κακϊσ και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τεχνικισ και επαγγελματικισ επάρκειασ πρζπει 

να καλφπτονται ακροιςτικά από τθν ζνωςθ ι κοινοπραξία, όπωσ παραπάνω αναλυτικά 

περιγράφονται. 

Θ εμπειρία των ατόμων και θ ςφνκεςθ των ομάδων ζργου ανά τμιμα, είναι θ ελάχιςτθ που 

απαιτείται. 

Οι παραπάνω Ομάδεσ και ο/οι ςυντονιςτισ/εσ του ζργου μποροφν να ςυνεπικουροφνται από 

ςυνεργάτεσ υψθλισ εξειδίκευςθσ ςε διάφορα επιμζρουσ κζματα, εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο 

από τον υποψιφιο ανάδοχο, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου και ςφμφωνα με τθν πρόταςθ 

τθσ μεκοδολογίασ προςζγγιςθσ του ζργου που κα κατατεκεί. 

Στθν περίπτωςθ των ενϊςεων δεν απαιτείται να ζχουν λάβει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι 

προκειμζνου να υποβάλλουν προςφορά, οφτε απαιτείται να περιβλθκοφν ςε Κοινοπρακτικό ςχιμα ι 

άλλθ Νομικι Μορφι ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςε αυτζσ. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. 

Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί να υφίςταται μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που, εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ μιασ ζνωςθσ 

δεν μπορεί να ανταπεξζλκει ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζρθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με 

τθν ίδια τιμι. Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά τον χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τα 

υπόλοιπα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. Τα 

υπόλοιπα μζρθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δυο περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν αντικατάςταςθ. Θ 

αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του αρμοδίου οργάνου.  

Τα φυςικά και νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ ι ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ αυτϊν που υποβάλουν 

κοινι προςφορά, απαιτείται να προςκομίςουν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά προκειμζνου να 

αποδείξουν τθν εγγραφι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο ι να προςκομίςουν ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό από τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ τουσ. 

http://deanagr.uth.gr/
http://deanagr.uth.gr/
http://deanagr.uth.gr/
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Απαγορεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό ενόσ νομικοφ προςϊπου ι 

ενόσ φυςικοφ προςϊπου, ςε περιςςότερεσ από μία ςυμμετοχζσ (ςχιματα διαγωνιηομζνων) και με 

οποιαδιποτε μορφι ςυνεργαςίασ, τθσ υπεργολαβίασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ. Α π α γ ο ρ ε φ ε τ α ι  τα 

ίδια πρόςωπα τθσ ομάδασ ζργου να ςυμμετζχουν ςε περιςςότερα του ενόσ ςχιματα. 

Αποτελεί κϊλυμα ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων θ ταυτόχρονθ ςυμμετοχι διαγωνιηόμενου ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ 

ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και 

Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων» που αποβλζπει 

ςτθν αξιολόγθςθ, ςυντονιςμό, κακοδιγθςθ, ζλεγχο κ.λπ. των επιμζρουσ μελετϊν εποπτείασ των 

ειδϊν κοινοτικοφ ενδιαφζροντοσ των Φορζων Διαχείριςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ παροφςασ, 

διότι ςε μια τζτοια περίπτωςθ κα υπιρχε ςφγχυςθ των ιδιοτιτων ελζγχοντοσ και ελεγχομζνου. Ωσ 

ςυμμετοχι ςτο ςχιμα που εκτελεί τθν παροφςα ςφμβαςθ νοείται είτε θ άμεςθ είτε και θ ζμμεςθ. Το 

κϊλυμα αφορά και τα ςτελζχθ του διαγωνιηόμενου ςτθν παροφςα διαδικαςία (μζλθ του Αναδόχου 

ςχιματοσ). Θ παρά το κϊλυμα αυτό ςυμμετοχι, ι και οποιαδιποτε ςχζςθ που δθμιουργεί ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων με διαγωνιηόμενο ι τον ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ 

ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και 

Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων»», αποτελεί λόγο 

αποκλειςμοφ από τον παρόντα διαγωνιςμό και ζκπτωςθσ από τθ ςφμβαςθ παροχισ των υπθρεςιϊν. 

 

8.2  ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

 

Στον διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτοί: 

11..  Πςοι απϊλεςαν το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ με απόφαςθ άλλθσ 

Δθμόςιασ Υπθρεςίασ ι Ν.Ρ.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

22..  Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω 

κυρϊςεισ. 

33..  Οι προςφζροντεσ, εισ βάροσ των οποίων υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που απαρικμοφνται 

κατωτζρω: 

α) Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 §1 τθσ κοινισ 

δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

β) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου τθσ 

26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3 §1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου. 

γ) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

δ) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 

οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 
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χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθν νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 

ε) Υπεξαίρεςθ, απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 

44..  Πςοι τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι αναςτολι εργαςιϊν ι τελοφν ςε κατάςταςθ ανάλογθ που 

προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ.  

55..  Πςοι, εναντίον των οποίων ζχει κινθκεί διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθσ, 

αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια 

διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ. 

66..  Πςοι ζχουν καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με τισ 

νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ, και θ οποία διαπιςτϊνει αδίκθμα 

ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ διαγωγι. 

77..  Πςοι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμζνωσ διαπιςτϊκθκε 

με οποιοδιποτε μζςο. 

88..  Πςοι δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, κακϊσ και 

τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοι. 

99..  Πςοι είναι ζνοχοι ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που απαιτοφνται ςφμφωνα 

με τθν παροφςα Διακιρυξθ ι όταν δεν ζχουν παράςχει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.  

1100..  Πςοι αποκλείονται για λόγουσ που προβλζπονται ςτισ λοιπζσ διατάξεισ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθν ολικι απόρριψθ αρκεί οποιαδιποτε από τισ παραπάνω 

προχποκζςεισ αποκλειςμοφ να ιςχφει για ζνα τουλάχιςτον μζλοσ τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, εφόςον αμφιβάλει ωσ προσ τθν προςωπικι κατάςταςθ των υποψθφίων, 

να απευκυνκεί ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να λάβει τισ πλθροφορίεσ που κεωρεί απαραίτθτεσ για τθν 

προςωπικι κατάςταςθ των υποψθφίων. Πταν οι πλθροφορίεσ αφοροφν ζναν υποψιφιο 

εγκαταςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, θ ανακζτουςα μπορεί να ηθτεί τθ ςυνεργαςία των αρμοδίων 

αρχϊν. Τα αιτιματα αυτά αφοροφν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία του κράτουσ μζλουσ όπου είναι 

εγκαταςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ ι ο προςφζρων, τα νομικά ι/ και φυςικά πρόςωπα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεχομζνωσ, των διευκυντϊν επιχείρθςθσ, ι οποιουδιποτε προςϊπου ζχει 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου του υποψθφίου ι του προςφζροντασ.  

 

Άρκρο 9. ΣΤΟΙΩΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 
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Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποβάλλουν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςτο φάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» τα κάτωκι 9.1 και 9.2 οριηόμενα δικαιολογθτικά. Δικαιολογθτικά που ζχουν 

εκδοκεί εκτόσ Ελλάδοσ και ςε μθ Ελλθνικι γλϊςςα, κα ςυνοδεφονται, επί ποινι αποκλειςμοφ, από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Ωσ επίςθμθ μετάφραςθ κεωρείται θ 

διενεργοφμενθ από τθν μεταφραςτικι υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, από δικθγόρο ι από 

ςυμβολαιογράφο, που ζχουν δικαίωμα επικφρωςθσ μετάφραςθσ. 

 

9.1 ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ 

 

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να 

κατακζςουν Εγγφθςθ Συμμετοχισ τουσ ςτον διαγωνιςμό, τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει 

το 5% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ του ζργου ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., ιτοι 

ποςοφ: 

Ρρομικεια Φψοσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ 

Τμιμα Α: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ 

ΧΛΩΙΔΑΣ  

5.545,00 € 

Τμιμα Β: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΤΩΝ 

ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

8.905,00 € 

 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ προςϊπων που υποβάλλον κοινι προςφορά, ι εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ πρζπει να είναι ενιαία ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει για τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ και μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ενϊ ςτουσ λοιποφσ 

προςφζροντεσ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ κατακφρωςθσ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων 

Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 και 

ζχουν, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ και ςε μθ Ελλθνικι γλϊςςα, κα 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ που θ απόδοςθ 

όρου τθσ ξενόγλωςςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ διαφζρει από τθν απόδοςι του ςτθν Ελλθνικι, θ 

μετάφραςι του ςτθν Ελλθνικι υπεριςχφει τθσ ξενόγλωςςθσ διατφπωςθσ. 
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει να ςθμειϊνεται ςτθν 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ ότι καλφπτει όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ αλλθλεγγφωσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

 

9.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ Ψ υ ς ι κ ϊ ν  ι  Ν ο μ ι κ ϊ ν  Ρ ρ ο ς ϊ π ω ν  

   

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν, μαηί με τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, να κατακζςουν τα παρακάτω 

δικαιολογθτικά: 

11..  Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), που κα φζρει θμερομθνία 

εντόσ των τελευταίων τριάντα θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμζρασ υποβολισ 

των προςφορϊν χωρίσ να απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια 

διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΡ ςτθν οποία:  

 1.α) Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςτθν οποία κα 

ςυμμετάςχουν και ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ 

προςφοράσ τουσ, οι προςφζροντεσ: 

 δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα 

αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ 8.2.3 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,  

 δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτισ περιπτϊςεισ 8.2.4 και 8.2.5 τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ νομικζσ καταςτάςεισ, 

 δεν τελοφν ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ 8.2.6 τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ νομικζσ καταςτάςεισ,  

 είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, όςον 

αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και τθν πλθρωμι των 

φόρων και των τελϊν, 

 είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Επιμελθτιριο. 

 1.β) Να αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν των πινάκων 1 ζωσ 5 του παρόντοσ άρκρου, κατά περίπτωςθ και ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των άρκρων 6 και 20 του Ρ.Δ. 118/2007 και του 

άρκρου 25 του Ν. 3614/2007. 

22..  Ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ προσ εκείνον που υποβάλλει τθν προςφορά, εφόςον θ προςφορά δεν 

υποβάλλεται από τον ίδιο. 

33..  Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/86, ςτθν οποία κα δθλϊνει ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ότι θ 

προςφορά του ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, τθσ οποίασ 

ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, κακϊσ και ότι 
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παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ για οποιαδιποτε Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ιδίωσ τθσ αναβολισ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ι τθσ υπαναχϊρθςθσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ ι τθσ κρίςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ όπωσ και για κάκε λόγο δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ. Στθν ανωτζρω διλωςθ πρζπει να περιλαμβάνεται επίςθσ ότι τα ςτοιχεία που 

αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

44..  Νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ 

τουσ για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. ι Ε.Ρ.Ε., επικυρωμζνο αντίγραφο ι απόςπαςμα του 

καταςτατικοφ του διαγωνιηόμενου και των εγγράφων τροποποιιςεων αυτοφ (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

55..  Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων 

Σφμβουλοσ τθσ Α.Ε., κακϊσ και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν 

υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο, και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν 

προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό, αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε 

άλλου νομικοφ προςϊπου.  

66..  Λοιπά δικαιολογθτικά ποιοτικισ επιλογισ.  

Ρροκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι να διαπιςτϊςει τθ φερεγγυότθτα, τθν επαγγελματικι αξιοπιςτία, 

τθ χρθματοπιςτωτικι και οικονομικι κατάςταςθ κακϊσ και τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ των 

Υποψιφιων Αναδόχων, οι Υποψιφιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλλουν επί ποινι αποκλειςμοφ, με 

τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτον διαγωνιςμό με τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ άρκρου και τα 

ακόλουκα δικαιολογθτικά:  

α. Αντίγραφο ι απόςπαςμα ιςολογιςμϊν τθσ επιχείρθςθσ ι υπεφκυνθ διλωςθ περί του 

ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, κατά τισ πζντε (5) προθγοφμενεσ 

του ζτουσ Διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ. Επιςθμαίνεται ότι, εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί 

ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν 

ζκδοςθ κατά νόμο πζντε ιςολογιςμϊν, ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει τουσ 

ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάςτθμα αυτό. 

β. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, το 

απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα, κακϊσ και περιγραφι των μζςων ποιοτικοφ 

ελζγχου των παρεχόμενων από αυτοφσ υπθρεςιϊν. 

γ. Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριότερων ζργων παρόμοιων και ςυναφοφσ 

αντικειμζνου με το προκθρυςςόμενο, τα οποία ολοκλιρωςαν κατά τθν προθγοφμενθ 

πενταετία, με ζνδειξθ τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου υλοποίθςθσ και τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηόμενου ςε αυτό. Θ 

ολοκλιρωςθ των ανωτζρω ζργων κα αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ ι πρωτόκολλο 

παραλαβισ που ζχει εκδοκεί από τθν κατά περίπτωςθ ανακζτουςα δθμόςια αρχι. Σε 

περίπτωςθ υπεργολαβίασ απαιτείται αντίγραφο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ και 

υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί του εκτελεςτζου αντικειμζνου τθσ υπεργολαβίασ. 
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δ. Υπεφκυνθ διλωςθ περί του κφκλου εργαςιϊν ωσ προσ τθν παροχι υπθρεςιϊν του 

αντικειμζνου τθσ παροφςθσ κατά τθ διάρκεια των πζντε (5) προθγοφμενων του ζτουσ του 

διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων. 

ε. Κατάλογο τθσ ομάδασ ζργου, τα μζλθ τθσ οποίασ κα πρζπει να διακζτουν αποδεδειγμζνθ 

γνϊςθ και εμπειρία ςφμφωνα με τα ελάχιςτα κριτιρια όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο άρκρο 

8.1, για τθν πιςτοποίθςθ των οποίων κα πρζπει να προςκομίηονται:  

(α) Επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο πτυχίου ι διπλϊματοσ ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμων 

ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, και   

(β) βιογραφικά ςθμειϊματα ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ III: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ 

ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ςυνοδευόμενα με φωτοαντίγραφα (μθ επικυρωμζνα) αποδεικτικϊν 

ςτοιχείων, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο άρκρο 8.1. Δθλαδι, κατάλογο ζργων ςυνοδευόμενο 

από βεβαιϊςεισ του εκάςτοτε εργοδότθ ι επιςτθμονικοφ υπεφκυνου ι/και ςυμβάςεισ 

ζργου –εργαςίασ ι/και δελτία παροχισ υπθρεςιϊν-τιμολόγια, κ.λπ.) ι/και από  

δθμοςιεφςεισ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, και/ι ανακοινϊςεισ ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια   

που αφοροφν τθν παρακολοφκθςθ προςτατευόμενων ειδϊν που  περιζχονται ςτθν οδθγία 

92/43/ΕΟΚ, τθ διαχείριςθ πλθκυςμϊν άλλων ειδϊν και τθν παρακολοφκθςθ και/ι 

διαχείριςθ ειδϊν ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ Natura. 

Οι ενϊςεισ /κοινοπραξίεσ Φυςικϊν ι Νομικϊν Ρροςϊπων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, αυτι, 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ, που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, 
εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ.  

Επίςθσ, κα πρζπει να κατακζςουν:  

 1. Συμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ / Κοινοπραξίασ όπου: 

i. να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε μζλουσ 

τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία και το ειδικό μζροσ του Ζργου, το 

οποίο αυτό κα αναλάβει ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου ςτο ςφνολο τθσ Ρροςφοράσ, 

ii. να αναγράφεται το ποςοςτό επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ που κα αντιςτοιχεί ςε κάκε 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, 

iii. να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων των μελϊν 

τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ, 

iv. να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για τθ 

ςυμμετοχι τθσ ςτον διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ και των 

μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

v. να δθλϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ κα είναι 

αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν 

εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

 2. Ρράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ από το οποίο να 

προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ: 
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i. ςτθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία 

ii. ςτον Διαγωνιςμό 

Τ α  α ν ω τ ζ ρ ω  δ ι κ α ι ο λ ο γ θ τ ι κ ά  τ θ σ  π α ρ α γ ρ ά φ ο υ  9 . 2  είναι υποχρεωτικά  επί 

ποινι αποκλειςμοφ. 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα ανωτζρω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο 

ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, πρζπει, επί ποινι αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με 

Ζνορκθ Διλωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία κα 

βεβαιϊνεται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν βρίςκεται ςτθν αντίςτοιχθ κατάςταςθ. Θ Ζνορκθ αυτι 

Διλωςθ κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά του Υποψθφίου Αναδόχου. 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν όλεσ τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ του Ρροςφζροντα, ενϊ 

ςε περιπτϊςεισ χωρϊν όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. 

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ (και ςε μθ Ελλθνικι γλϊςςα), κα 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ ελλείψεων εκάςτου των 

προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν, εκτόσ από τθν ανωτζρω εγγφθςθ ςυμμετοχισ, και οι υποψιφιοι 

υποχρεοφνται να τα προςκομίςουν μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα 

ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ τα ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά, 

διαφορετικά αποκλείονται από τθν ςυνζχεια του διαγωνιςμοφ.  

Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νομίμωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν οι διαγωνιηόμενοι 

παρζχουν διευκρινίςεισ μόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 

είτε κατά τθν ενϊπιόν τθσ διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ Υπθρεςίασ, μετά τθν ςχετικι 

γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Από τισ διευκρινίςεισ, οι οποίεσ 

παρζχονται, ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα 

ςθμεία για τα οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

 

9.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά το άρκρο 25 του Ν. 3614/2007 και του Ρ.Δ. 118/2007, ο 

προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν από τθν Επιτροπι Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ, με βεβαίωςθ παραλαβισ ι ςφμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να 

υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα παρακάτω ζγγραφα και δικαιολογθτικά κατά περίπτωςθ, τα 

οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 19 παρ. 6 του 

Ρ.Δ. 118/2007. 
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Κατόπιν, θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ ειςθγείται ςχετικά ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει απόφαςθ ςχετικά με τα ςτάδια τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, των οικονομικϊν προςφορϊν και του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, 

κατά τθσ οποίασ μπορεί να προςφφγει ο Ρροςφζρων ςφμφωνα με το Ν. 3886/2010 και ςφμφωνα με 

το άρ. 21 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Ρίνακεσ δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κατά τθν κατακφρωςθ ανά κατθγορία 

Ρίνακασ 1 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Ζλλθνεσ πολίτεσ 

1. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
του Υποψθφίου Αναδόχου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ 
με τθν οποία να πιςτοποιείται αφενόσ θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του κατά τθν θμζρα 
διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, αφετζρου, ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι 
τθσ επίδοςθσ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

2. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι: 

Α) δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ  

i. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ.1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007 

ii. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ 

Β) δεν ζχει καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ χϊρασ που εκδόκθκε θ απόφαςθ, για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι 
του διαγωγι. 

3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου πριν 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι 
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και δεν ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. Σε 
περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, το εν λόγω πιςτοποιθτικό εκδίδεται με βάςθ 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται 
το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα δθλϊνει όλουσ 
τουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ για το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.  

5. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ο Υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. Σε 
περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εκδίδονται με βάςθ 
τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδονται 
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Ρίνακασ 1 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Ζλλθνεσ πολίτεσ 

τα ςχετικά πιςτοποιθτικά. 

 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο 

ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, π ρ ζ π ε ι  επί ποινι αποκλειςμοφ να αναπλθρωκοφν με 

ζνορκθ βεβαίωςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία 

κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν 

ςυντρζχουν ςτον Υποψιφιο Ανάδοχο οι ανωτζρω νομικζσ καταςτάςεισ. Θ ζνορκθ αυτι βεβαίωςθ, 

ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, κα 

υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τα δικαιολογθτικά του ανωτζρω πίνακα. μετά τθν ςχετικι ζγγραφθ 

εντολι. 

Ρίνακασ 2 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Αλλοδαποί πολίτεσ 

Τα πιςτοποιθτικά του παραπάνω πίνακα 1 ι άλλα ιςοδφναμα ζγγραφα ι αποδεικτικά μζςα 
εκδοκζντα από τισ κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ δικαςτικζσ ι διοικθτικζσ Αρχζσ τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςισ τουσ 

 

Ρίνακασ 3 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Θμεδαπά νομικά πρόςωπα 

1. Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
του Υποψθφίου Αναδόχου ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ι βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ 
με τθν οποία να πιςτοποιείται θ άςκθςθ του επαγγζλματόσ του κατά τθν θμζρα διενζργειασ 
του Διαγωνιςμοφ, αφετζρου, ότι εξακολουκεί να παραμζνει εγγεγραμμζνοσ μζχρι τθσ επίδοςθσ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

2.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του/των νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του νομικοφ 
προςϊπου, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι: 

1. δεν ζχει/ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ  

α) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ.1 του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/2007 

β) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, 
τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ 

2. δεν ζχει/ζχουν καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ χϊρασ που εκδόκθκε θ απόφαςθ, για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι 
του/σ διαγωγι.  

3. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου 
πριν τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
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Ρίνακασ 3 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Θμεδαπά νομικά πρόςωπα 

Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι 
διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό και δεν ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ 
πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ. Σε 
περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, το εν λόγω πιςτοποιθτικό εκδίδεται με βάςθ τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν οποία και εκδίδεται το 
ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

4. Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου εξαμινου 
πριν τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο 
Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπωσ ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ 
καταςτάςεισ και ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. Τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εκδίδονται ςφμφωνα με 
το άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) του Ρ.Δ. 118/2007. 

5. Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986, ςτθν οποία ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Υποψθφίου 
Αναδόχου κα δθλϊνει όλουσ τουσ Οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 
επικουρικισ) ςτουσ οποίουσ ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ για το 
απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό.  

6. Ριςτοποιθτικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από τα οποία να 
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, ο Υποψιφιοσ 
Ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

7. Πλα τα ζγγραφα από τα οποία προκφπτει θ ςφςταςθ και θ εκπροςϊπθςθ του Υποψθφίου 
Αναδόχου, και θ τιρθςθ των προβλεπόμενων ςτον νόμο διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ για τθ 
ςφςταςθ του Υποψθφίου Αναδόχου, τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ του και τον διοριςμό 
των εκπροςϊπων του. 

 

Σε περίπτωςθ που οριςμζνα από τα πιο πάνω δικαιολογθτικά δεν εκδίδονται ι δεν καλφπτουν ςτο 

ςφνολό τουσ όλεσ τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ π ρ ζ π ε ι, επί ποινι αποκλειςμοφ, να αναπλθρωκοφν με 

ζνορκθ βεβαίωςθ του/των νουμίμου/ων εκπροςϊπου/ων του Υποψθφίου Αναδόχου, ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 

εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δεν ςυντρζχουν ςτον Υποψιφιο Ανάδοχο οι ανωτζρω 

νομικζσ καταςτάςεισ. Θ ζνορκθ αυτι βεβαίωςθ, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου, πριν τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, κα υποβλθκεί υποχρεωτικά μαηί με τα 

δικαιολογθτικά του ανωτζρω πίνακα, μετά τθν ςχετικι ζγγραφθ εντολι. 
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Ρίνακασ 4 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα 

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςε ςχζςθ με τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ για τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα. 

Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν καλφπτουν 
όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ βεβαίωςθ 
του/ων νομίμου/ων εκπροςϊπου/ων του ενδιαφερομζνου, θ οποία γίνεται ενϊπιον 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι οποιαςδιποτε άλλθσ αρμόδιασ αρχισ 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. Σε χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, δφναται να 
αντικαταςτακεί αυτι από υπεφκυνθ διλωςθ. Ππου απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ, νοείται για 
τουσ μεν θμεδαποφσ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου 
εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του φυςικοφ προςϊπου και για 
τουσ δε αλλοδαποφσ, κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ το οποίο κα ςυνοδεφεται από 
επίςθμθ μετάφραςθ του ςτα Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κ.Ρολ.Δικ και 
του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

 

Ρίνακασ 5 – Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Ενϊςεισ / Κοινοπραξίεσ 

Για κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ πρζπει να κατατεκοφν όλα τα Δικαιολογθτικά, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ (θμεδαπό/αλλοδαπό φυςικό πρόςωπο, θμεδαπό/αλλοδαπό 
νομικό πρόςωπο). 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ Α4 - Σ Τ Ο Ι Ω Ε Ι Α  Ρ  Ο Σ Ψ Ο  Ω Ν  

 

Άρκρο 10. ΚΥΙΟΤΘΤΑ ΚΑΙ ΩΘΣΘ ΤΩΝ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

10.1 ΚΥΙΟΤΘΤΑ 

Θ προςφορά αποτελεί πνευματικι ιδιοκτθςία του Ρροςφζροντα και υποβάλλεται για τουσ ςκοποφσ 

του διαγωνιςμοφ. 

 

10.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΡΟΣΨΕΟΝΤΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιεί, με fax, θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ι ςυςτθμζνθ επιςτολι, 

ςε κάκε Ρροςφζροντα που τυχόν κα αποκλειςκεί ι του οποίου θ προςφορά κα απορριφκεί κατά τθ 

διάρκεια του διαγωνιςμοφ, τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ ι απόρριψθσ αντίςτοιχα, ςφμφωνα με τισ 

κείμενεσ διατάξεισ. 

Οι Ρροςφζροντεσ των οποίων θ ςυμμετοχι κα αποκλειςκεί από τον διαγωνιςμό κατά τθ διαδικαςία 

ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ ι των οποίων οι προςφορζσ κα απορριφκοφν κατά τθ 

διαδικαςία τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ, δικαιοφνται να εξετάςουν τισ προςφορζσ των υπολοίπων 

Ρροςφερόντων, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Οι Ρροςφζροντεσ των οποίων οι προςφορζσ δεν κα απορριφκοφν, για οποιοδιποτε λόγο ςε ςτάδιο 

προθγοφμενο τθσ βακμολόγθςθσ και ςτουσ οποίουσ δεν κα κατακυρωκεί το Ζργο, δικαιοφνται να 

εξετάςουν τθν προςφορά του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

Άρκρο 11. ΩΟΝΟΣ ΙΣΩΥΟΣ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

Οι προςφορζσ ιςχφουν για εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ προςμετροφμενεσ από τθν 

επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του αναφερόμενου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ιςχφσ των προςφορϊν είναι δυνατό να παρατακεί, εφ’ όςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία 

Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω 

οριηόμενο. 

Αν προκφψει ανάγκθ παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν, θ Υπθρεςία Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ κα απευκφνει ςχετικό αίτθμα προσ τουσ Ρροςφζροντεσ, π ρ ι ν  από τθ λιξθ ιςχφοσ των 

προςφορϊν τουσ. Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ και, ςε 

περίπτωςθ που αποδζχονται τθν αιτοφμενθ παράταςθ, να ανανεϊςουν και τισ εγγυιςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ, αν αυτζσ δεν ιςχφουν και για τυχόν παρατάςεισ. 

Πςοι από τουσ Υποψθφίουσ Αναδόχουσ δεν απαντιςουν εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ ι 

απαντιςουν αρνθτικά, αυτομάτωσ αποκλείονται από τα επόμενα ςτάδια του Διαγωνιςμοφ. 
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Σε περίπτωςθ που θ Κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ανακοινωκεί μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ ι μετά τθ λιξθ τυχόν παράταςισ τθσ, θ Κατακφρωςθ δεςμεφει τον υποψιφιο 

Ανάδοχο μόνον εφ’ όςον αυτόσ τθν αποδεχτεί. 

 

Άρκρο 12. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΟΕΣ 

 

Στον διαγωνιςμό δ ε ν  γ ί ν ο ν τ α ι  δ ε κ τ ζ σ  α ν τ ι π ρ ο ς φ ο ρ ζ σ  ι  ε ν α λ λ α κ τ ι κ ζ σ  

π ρ ο ς φ ο ρ ζ σ  για το ςφνολο ι μζροσ του προκθρυςςόμενου με τθν παροφςα Ζργου. 

 

Άρκρο 13. ΜΕΙΚΘ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

Δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ προςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ 

του Τμιματοσ ι προςφορζσ που αντιμετωπίηουν ενιαία το ςφνολο του Ζργου ι προςφορζσ που 

αντιμετωπίηουν ενιαία περιςςότερα του ενόσ Τμιματα.  

 

Άρκρο 14. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

Θ προςφορά υποβάλλεται μονογραμμζνθ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο προςφοράσ. Ο φάκελοσ τθσ 

προςφοράσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του διαγωνιηομζνου 

κακϊσ επίςθσ και τισ ενδείξεισ: 

«ΡΛΘΘ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΣΦΕΟΝΤΑ» 

Ρροςφορά 

Για τον Διεκνι Διαγωνιςμό (Αρ. πρωτ. ΧΧ/ΧΧ-0Χ-2014) 

Δθμόςιοσ Ανοικτόσ Διαγωνιςμόσ για τθν επιλογι αναδόχου για τθν υπθρεςία: 

(ανάλογα με το Σμιμα….) 

Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΩΝ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΩΛΩΙΔΑΣ 

Β. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΤΩΝ ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

Τθσ Ρράξθσ 

«Ρροςταςία και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. 
Αράχκου» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ: ΦΟΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ Χ. 
ΑΑΧΘΟΥ  (Δ/νςθ: Ε.ΤΕ.Ρ.Θ., Ρανεπιςτθμιοφπολθ Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα) 

Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ: (ΧΧ-0Χ-2014) 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» 
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Δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν αυτοκόλλθτοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποςφραγιςκοφν και να επαναςφραγιςκοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ. 

Ο φάκελοσ κάκε προςφοράσ ςυνοδεφεται από επιςτολι, ςτθν οποία κα πρζπει να αναφζρεται θ 

εταιρεία ι ζνωςθ ι Κοινοπραξία Εταιρειϊν που υποβάλλει τθν προςφορά.  

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) 

ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ: 

 Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» που περιζχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ, ςε ΡΩΤΟΤΥΡΟ (ςε 
κάκε ςελίδα κα αναγράφεται θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και κα τίκεται θ υπογραφι του 
Ρροςφζροντοσ ι του Εκπροςϊπου του) και ζνα αντίγραφο, τα οποία περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο άρκρο 9 (παρ. 9.1 και 9.2) τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Σε περίπτωςθ 
αςυμφωνίασ των ΡΩΤΟΤΥΡΩΝ με τα αντίγραφα υπεριςχφουν τα ΡΩΤΟΤΥΡΑ. 

 Φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» για κάκε Τμιμα του Ζργου που περιζχει το 
ΡΩΤΟΤΥΡΟ (ςε κάκε ςελίδα κα αναγράφεται θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και κα τίκεται θ 
υπογραφι του Ρροςφζροντοσ ι του Εκπροςϊπου του) και ζνα αντίγραφο, τα 
περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 15, παρ. 15.1 κατωτζρω 
τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των ΡΩΤΟΤΥΡΩΝ με τα 
αντίγραφα υπεριςχφουν τα ΡΩΤΟΤΥΡΑ. 

 Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» για κάκε Τμιμα του Ζργου που περιζχει μόνο 
ζνα (1) πρωτότυπο τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ των Ρροςφερόντων. Τα περιεχόμενα 
τθσ οικονομικισ προςφοράσ περιγράφονται ςτο άρκρο 15, παρ. 15.2 κατωτζρω τθσ 
παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι κα φζρουν και τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

Οι προςφορζσ επιπλζον πρζπει να: 

Ι. υποβλθκοφν ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν τεχνικι προςφορά ζντυπα, 

ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μπορεί να είναι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, εφόςον δεν μποροφν 

να αποδοκοφν ςτθν Ελλθνικι, 

ΙΙ. ςυνταχκοφν με τον τρόπο, τθν τάξθ, τθν αρίκμθςθ και τα χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτθ 

Διακιρυξθ. Τα περιεχόμενα ςε κάκε υποφάκελο ζγγραφα αρικμοφνται κατά ςυνεχι ςειρά αφξοντοσ 

αρικμοφ και μονογράφονται ςε κάκε ςελίδα από τον Ρροςφζροντα ι τον Εκπρόςωπό του, 

ΙΙΙ. είναι δακτυλογραφθμζνεσ και να μθν φζρουν παράτυπεσ διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, 

προςκικεσ, κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορκϊςεισ κα πρζπει να είναι κακαρογραμμζνεσ και 

μονογεγραμμζνεσ από τον Ρροςφζροντα ι τον Εκπρόςωπό του, θ δε αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ 

του Διαγωνιςμοφ κατά τον ζλεγχο κα μονογράψει τισ διορκϊςεισ και γενικά κα επιβεβαιϊςει ότι 

ζγιναν πριν από τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ. Ρροςφορά απορρίπτεται όταν περιζχει 

διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ.  

IV. Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο των προςφορϊν χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ για τθ 

διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν είναι υποχρεωτικό για τουσ Ρροςφζροντεσ να αναφζρουν ςε 
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ιδιαίτερο πίνακα, ςυνοδευτικό των προςφορϊν, τισ ςυντομογραφίεσ αυτζσ με τθν εξιγθςθ τθσ 

ζννοιάσ τουσ. 

 

Άρκρο 15. ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΑ ΨΑΚΕΛΩΝ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΨΟΑΣ 

 

15.1 ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΑ ΨΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ" 

 

Ο φάκελοσ "ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ" διαιρείται ςτισ εξισ ενότθτεσ τα περιεχόμενα των οποίων 

περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια: 

α. Μεκοδολογία προςζγγιςθσ του Ζργου  

β. Οργάνωςθ - Διοίκθςθ του ζργου 

Α. Θ Ενότθτα "Μεκοδολογία προςζγγιςθσ του Ζργου " περιζχει αναλυτικι περιγραφι του τρόπου 

με τον οποίο ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ ςκοπεφει να προςεγγίςει το ζργο.  

 Θ πρόταςθ αναφζρεται αναλυτικά: 

 ςτθ μεκοδολογία κάλυψθσ των ενοτιτων του αντικειμζνου του ζργου που αναφζρονται 
ςτο Β’ Μζροσ – Τεχνικι Ρεριγραφι, τθσ παροφςθσ. 

 ςτισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που κα ςυλλζξουν (είδοσ και πθγι) 

 ςτα ενδεχόμενα προβλιματα που προβλζπεται να προκφψουν και ςτον τρόπο που 
προτείνεται να αντιμετωπιςκοφν, για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των ςτοιχείων. 

Β. Θ Ενότθτα Οργάνωςθ - Διοίκθςθ του ζργου περιλαμβάνει: 

 Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ ζργου που κα εμπλακοφν 

ςτο ζργο. 

 Συμπλθρωμζνο τον παρακάτω Ρίνακα  με τα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ που ακολουκεί, ςτον οποίο κα δίνονται αναλυτικά ςτοιχεία 

απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα προτεινόμενα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                 31/118      

 

 

Ππου: 

- Στθ ςτιλθ "Στζλεχοσ" ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο κακενόσ προτεινόμενου ςτελζχουσ 
τθσ ομάδασ ζργου. 

- Στθ ςτιλθ "Θζςθ ςτθν Ομάδα" ςυμπλθρϊνεται ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα με τθν 
προτεινόμενθ οργάνωςθ τθσ Ομάδασ. 

- Στθ ςτιλθ “Κακικοντα” αναφζρονται οι εργαςίεσ που πρόκειται να αναλάβει κάκε ςτζλεχοσ τθσ 
ομάδασ ζργου και βαςίηονται ςτθν πρόταςθ προςζγγιςθσ του κζματοσ. 

 

15.2 ΡΕΙΕΩΟΜΕΝΑ ΨΑΚΕΛΟΥ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΨΟΑ” 

Ο φάκελοσ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ" περιλαμβάνει τθν οικονομικι προςφορά για τθν εκτζλεςθ 

του Ζργου, θ οποία διατυπϊνεται ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςε ΕΥΩ, χωρίσ ΦΡΑ και με ΦΡΑ. 

Θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι των νομίμων 

εκπροςϊπων των προςφερόντων (ςφμφωνα με το υποδείγματα του παραρτιματοσ ΙV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ). 

ΡΙΝΑΚΑΣ :  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

 

Στζλεχοσ Θζςθ ςτθν ομάδα Κακικοντα 
Ρροβλεπόμενοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ 

ςτο ζργο 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ Α5 - Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Δ Ι Ε Ν Ε  Γ Ε Ι Α Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

Άρκρο 16. ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

Θ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςτεί ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 
Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν για τθ Σφναψθ τθσ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει τα 

ακόλουκα ςτάδια: 

 Ζλεγχοσ Κριτθρίων Ροιοτικισ Επιλογισ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» και μονογραφι του περιεχομζνου του υποφακζλου «ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ ) - Αξιολόγθςθ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».  

 Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, που βαςίηεται ςτο περιεχόμενο του υποφακζλου 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» - Τελικι Αξιολόγθςθ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν ςυνίςταται ςτθ βακμολόγθςθ επιμζρουσ Ομάδων Κριτθρίων. 

 

Άρκρο 17. ΑΡΟΣΨΑΓΙΣΘ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν που ζχουν ζγκαιρα υποβλθκεί ι αποςταλεί και παραλθφκεί, 

γίνεται δθμόςια, ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 

τθν θμζρα λιξθσ προκεςμίασ κατάκεςθσ των προςφορϊν, ιτοι τθν Ραραςκευι,28-03-2014 και ϊρα 

12:00 και παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων αντιπροςϊπων τουσ. 

Θ αποςφράγιςθ κάκε προςφοράσ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Αποςφραγίηονται ο κυρίωσ φάκελοσ, θ επιτροπι μονογράφει και ςφραγίηει τουσ τρεισ φακζλουσ, 

(δικαιολογθτικϊν, τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ προςφοράσ), ςτθ ςυνζχεια αποςφραγίηει το 

φάκελο δικαιολογθτικϊν που περιζχει τα δικαιολογθτικά (και τισ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ), κακϊσ και 

τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ για όλα τα Τμιματα (Ομάδεσ), μονογράφονται δε από τθν 

Επιτροπι Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά και οι Τεχνικζσ προςφορζσ κατά φφλλο.  

Ο φάκελοσ τθσ Οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηεται, αλλά μονογράφεται από τθν 

Επιτροπι.  

Ρροςφορζσ που υποβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ δεν αποςφραγίηονται αλλά 

παραδίνονται ςτθν Υπθρεςία ωσ εκπρόκεςμεσ. 
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Άρκρο 18. ΕΛΕΓΩΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ 

 

Διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 

Μετά τθν αποςφράγιςθ του φακζλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ» θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ελζγχει τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί κακϊσ και των 
εγγυιςεων ςυμμετοχισ των άρκρων 9.1, 9.2.  

Επί πλζον ελζγχεται θ εκπλιρωςθ των Κριτθρίων Ροιοτικισ Επιλογισ, ςφμφωνα με το άρκρο 9.2 

τθσ παροφςθσ. Αναλυτικότερα ελζγχονται: 

Α. Κριτιριο Ωρθματοοικονομικισ επάρκειασ του υποψθφίου αναδόχου: Αναφορικά με το 

κζμα κα εξεταςκεί θ επάρκεια του προςφζροντα για τθν εκπόνθςθ του ζργου, με βάςθ τα 

υποβλθκζντα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο άρκρο 9, παράγραφοσ 9.2.6 περιπτϊςεισ α και δ τθσ 

παροφςασ.  

Β. Κριτιριο τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του υποψθφίου αναδόχου: Αναφορικά 

με το κζμα κα εξεταςτεί θ επάρκεια του προςφζροντα για τθν εκπόνθςθ του ζργου, με βάςθ τα 

υποβλθκζντα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο άρκρο 9, παράγραφοσ 9.2 περιπτϊςεισ β, γ και ε τθσ 

παροφςασ.  

Εφόςον παραςτεί ανάγκθ, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ μπορεί να καλζςει τουσ 

Ρροςφζροντεσ να ςυμπλθρϊςουν τα υποβλθκζντα με τθν προςφορά δικαιολογθτικά του άρκρου 9, 

παράγραφοσ 9.2 τθσ παροφςασ, ι να παράςχουν ςχετικζσ με αυτά διευκρινίςεισ και οι 

Ρροςφζροντεσ υποχρεοφνται, ςτθν περίπτωςθ αυτι, να τα ςυμπλθρϊςουν ι να παράςχουν τισ 

ςχετικζσ διευκρινίςεισ μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία που κα τουσ 

ηθτθκοφν. 

Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ γίνεται μόνο για τουσ διαγωνιηόμενουσ που καλφπτουν τα 

παραπάνω κριτιρια. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ προςφορά τουσ απορρίπτεται, αιτιολογθμζνα, ωσ μθ 

ζχουςα εκπλθρϊςει τισ ελάχιςτεσ τικζμενεσ προχποκζςεισ και επιςτρζφονται οι υποφάκελοι 

Τεχνικισ και Οικονομικισ προςφοράσ κλειςτοί ςτουσ αποκλειςκζντεσ. 

Κατά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των φακζλων των Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό. 

 

Άρκρο 19. ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΕΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΨΟΩΝ 

 

Μετά τον ζλεγχο των φακζλων των Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι ςυνζρχεται ςε κλειςτι 

ςυνεδρίαςθ, κατά τθν οποία αποςφραγίηονται και αξιολογοφνται οι Ρροςφορζσ, οι οποίεσ δεν 

απορρίφκθκαν, ςφμφωνα με το άρ. 18 τθσ παροφςασ), ωσ ακολοφκωσ:  



ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

                                      

34/118 

 

19.1α ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

 

Θ ομάδα κριτθρίων που αφορά ςτθν Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ 80%. 

Τα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ δφο Ομάδεσ, με 

τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Ομάδων: 

Ομάδα Α: Κριτιρια Ρρόταςθσ μεκοδολογίασ - προςζγγιςθσ του Ζργου. Συντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ 

Ομάδασ Α: 60% του ςυνολικοφ βακμοφ του παρόντοσ κριτθρίου.  

 Αναφορικά με το κζμα κα εξεταςκοφν, θ κατανόθςθ των απαιτιςεων του Ζργου και θ 

ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςισ του, θ αποτελεςματικι μεκοδολογία 

υλοποίθςθσ του ζργου και θ κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ του ζργου ςε επιμζρουσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Ομάδα Β: Κριτιρια Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Ομάδασ Ζργου (Συντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Ομάδασ 

Β: 40%) του ςυνολικοφ βακμοφ του παρόντοσ κριτθρίου.  

 Αναφορικά με το κζμα κα εξεταςκοφν θ οργανωτικι αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ 

ζργου, θ οποία προκφπτει από τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων μεταξφ των μελϊν τθσ 

ομάδασ ζργου και τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου, εντόσ 

των προβλεπόμενων από τθν προκιρυξθ τεχνικϊν απαιτιςεων και χρονοδιαγράμματοσ.  

Οι υποψιφιοι δφνανται να κλθκοφν να αναλφςουν προφορικά τθν προςφορά τουσ ςτθν Επιτροπι 
Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και να απαντιςουν ςε τυχόν ερωτιςεισ των μελϊν τθσ. 

 

Α/Α ΚΙΤΘΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ 

Aj ΟΜΑΔΑ Α/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ & ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ς1 (60% ) 

Αj1 Κατανόθςθ των απαιτιςεων του ζργου και κατάλλθλθ περιγραφι και 

ανάλυςθ του ζργου ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ 
40% 

Αj2 Ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςισ και αποτελεςματικισ 

μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του ζργου 
60% 

Βj ΟΜΑΔΑ Β/ΟΓΑΝΩΣΘ-ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ ς2 (40% ) 

Bj1 Δομι και ςφνκεςθ οργανωτικοφ ςχιματοσ 50% 

Bj2 Οργάνωςθ / ροι του ζργου 50% 
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19.1β ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΣΘ ΤΕΩΝΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

 

Κατά το ςτάδιο τθσ Αξιολόγθςθσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των 

προςφορϊν και πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον παρακάτω 

τφπο: 

Tj = *ς1 x Αj + ς2 x Bj]  

όπου:  

Tj : θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

Aj, Βj : θ βακμολογία των επιμζρουσ Ομάδων Κριτθρίων Α και Β για τθν πρόταςθ j ςε 
κλίμακα 0-10 

ς1, ς2 : οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Ομάδων Κριτθρίων Α και Β, αντίςτοιχα 

Aj1, 2 

Bj1, 2 
: θ βακμολογία των επιμζρουσ Υποκριτθρίων Α και Β για τθν πρόταςθ j ςε κλίμακα 0-10 

 

Aj = [(Aj1X0,4)+(Aj2X0,6)] 

Bj = [(Bj1x0,6)+(Bj2x0,4)] 

Ρροτάςεισ που ςυγκζντρωςαν ςυνολικι Βακμολογία κατά τθν Αξιολόγθςθ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

μικρότερθ του 6,5 δεν αξιολογοφνται περαιτζρω, και αποκλείονται από τθ περαιτζρω διαδικαςία. 

Κατόπιν θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό με τθν βακμολόγθςθ των 

Τεχνικϊν Ρροςφορϊν ανά Τμιμα, όπου αναφζρονται και οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ που ζχουν 

ςυγκεντρϊςει ςυνολικι βακμολογία μικρότερθ του 6,5 ι οι τεχνικζσ προςφορζσ που κρίκθκαν 

απαράδεκτεσ και απορρίπτονται. Κατόπιν γίνεται ειςιγθςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν ζγκριςθ 

του πρακτικοφ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι εκδίδει ςχετικι απόφαςθ ςχετικά με τα ςτάδια του ελζγχου των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και αξιολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, κατά τθσ οποίασ μπορεί να 

προςφφγει ο Ρροςφζρων ςφμφωνα με το Ν. 3886/2010. 

Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ και θλεκτρονικά 

και με τθλεομοιοτυπία ι ταχυδρομικά. 

Κατόπιν, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ορίηει τθν θμερομθνία ανοίγματοσ των υποφακζλων 

των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν και ενθμερϊνει θλεκτρονικά ι με τθλεομοιοτυπία τουσ 

Ρροςφζροντεσ που δεν αποκλείςκθκαν κατά το ςτάδιο αυτό.  
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19.2 ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ  

 

Το κριτιριο που αφορά ςτθν Αξιολόγθςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 

20%.  

Θ αξιολόγθςθ βαςίηεται ςτο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κάκε προςφοράσ.  

Για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ αυτοφ του κριτθρίου χρθςιμοποιείται ο ακόλουκοσ τφποσ: 

Οj = ( Κ min / Κ j ) Ω 10 

όπου: 

Οj : θ βακμολογία για το ςυγκεκριμζνο κριτιριο τθσ οικονομικισ προςφοράσ j 

Κ min : Το χαμθλότερο κόςτοσ από όλεσ τισ προςφορζσ  

Κ j : Το κόςτοσ τθσ προςφοράσ j  

Εάν οι τιμζσ ενόσ Ρροςφζροντοσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ ι κατά τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ είναι αναιτιολόγθτεσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, πριν 

απορρίψει τθν προςφορά, κα ηθτιςει εγγράφωσ από τον Ρροςφζροντα να παράςχει εγγράφωσ, 

εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ που του τάςςει, τισ όποιεσ διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ προςφοράσ 

του κρίνει ςκόπιμεσ και κα ελζγξει, ςε ςυνεννόθςθ με τον Ρροςφζροντα, τθ ςφνκεςθ τθσ 

προςφοράσ του, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δοκείςεσ διευκρινίςεισ.  

  

19. 3. ΤΕΛΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ Αξιολόγθςθσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των προςφορϊν και 

πραγματοποιείται θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj 

όπου:  

Fj : θ ςυνολικι βακμολογία τθσ πρόταςθσ j 

Tj : θ βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ πρόταςθσ j 

Oj : θ βακμολογία του κριτθρίου τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθν πρόταςθ j  
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Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια. 

Θ πρϊτθ ςτον ςυγκριτικό πίνακα κατάταξθσ κεωρείται θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά. Σε 

περίπτωςθ ιςοβακμίασ οι προςφορζσ που ιςοβακμοφν κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά του 

βακμοφ Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ και  προκρίνεται θ προςφορά µε το μεγαλφτερο βακμό. Σε 

περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτθν τεχνικι προςφορά, ο Ανάδοχοσ αναδεικνφεται µε κλιρωςθ.  

Θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ανά 
Τμιμα ςυντάςςει πρακτικό με τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν, των οποίων αξιολογικθκε θ 
Οικονομικι Ρροςφορά και καλεί τον Ρροςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθν παρ. 9.3 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 

 

Άρκρο 20. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΨΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

Κάκε Υποψιφιοσ, που κα κεωριςει ότι κίγεται από παράνομθ, κατά τθν κρίςθ του, πράξθ ι 

παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα δικαιοφται προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) περί δικαςτικισ προςταςίασ κατά τθν ςφναψθ 

δθμοςίων ςυμβάςεων  με ςκοπό τθν εναρμόνιςθ τθσ  ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθ νζα Οδθγία 

2007/66 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου του Συμβουλίου. 

Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ενϊπιον του αρμόδιου Δικαςτθρίου, κα αςκθκεί υποχρεωτικά, 

εντόσ δζκα (10) θμερϊν, αφότου ο Ενδιαφερόμενοσ ζλαβε γνϊςθ τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ ι 

παράλειψθσ και ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προςφυγι. Θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ κα εκδοκεί εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ, άλλωσ κα 

τεκμαίρεται ςιωπθρι απόρριψι τθσ. 

Θ αίτθςθ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο  μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν  από τθ ρθτι ι ςιωπθρι απόρριψθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ  και δεν επιτρζπεται να 

περιζχει αιτιάςεισ διαφορετικζσ από τισ αιτιάςεισ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Εφόςον  αςκθκεί  

αίτθςθ αςφαλιςτικϊν  μζτρων ο αιτϊν ειδοποιεί ςχετικά τθν ανακζτουςα αρχι  με κάκε πρόςφορο 

μζςο, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν άςκθςθ  τθσ αιτιςεωσ.   

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ προςφυγισ και αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων, κακϊσ και θ άςκθςθ 

αυτϊν, κα κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ Σφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διάταξθ ο αρμόδιοσ 

δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.  

Θ απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία τθσ παρ. 2 του αρ. 35 του π.δ. 

60/2007 και αναφζρει τισ προκεςμίεσ αναςτολισ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προκφπτουν από 

τθν παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010.  
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ Α6 - Ο Λ Ο Κ Λ Θ  Ω Σ Θ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

Άρκρο 21. ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ αξιολόγθςθσ, θ Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ κα 

υποβάλει τον Συγκριτικό Ρίνακα μαηί με τα Ρρακτικά και όλα τα ςτοιχεία του φακζλου του 

διαγωνιςμοφ, ςε τρία (3) αντίτυπα, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ 

Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Φ.Δ. 

Στον Ανάδοχο αποςτζλλεται ςχετικι πρόςκλθςθ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

προθγουμζνωσ ζχει κοινοποιθκεί ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και 

ζχουν παρζλκει οι προκεςμίεσ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ προςωρινισ προςταςίασ των 

διαγωνιηόμενων που ορίηονται ςτο Ν.3886/2010. 

Από τθν πρόςκλθςθ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί, το δε 

ζγγραφο (Σφμβαςθ) που ακολουκεί, ζχει μόνον αποδεικτικό χαρακτιρα. 

 

Άρκρο 22. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΘΣ 

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, 

διατθρεί το δικαίωμα: 

α) να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ, ακφρωςθ ι διακοπι του διαγωνιςμοφ ςε κάκε ςτάδιο τθσ 

διαδικαςίασ του (πριν τθν Απόφαςθ Κατακφρωςθσ του ζργου),  

β) να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και τθν επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ 

των όρων και των προδιαγραφϊν τθσ Ρροκιρυξθσ, 

γ) να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και να προςφφγει ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, εφ’ όςον ιςχφουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται ότι κα προχωριςει ςε ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ μ ό ν ο ν  ς τ θ ν  

ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ι  π ε ρ ί π τ ω ς θ  π ο υ  α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν α  α π ο φ ε υ χ κ ε ί  για 

λόγουσ που ανάγονται είτε ςτο ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Ζργου είτε ςτθν επίτευξθ 

υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Οι Ρροςφζροντεσ δεν διατθροφν και παραιτοφνται από οποιαδιποτε αξίωςθ 

ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από το λόγο τθσ ματαίωςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο Φορζασ κα 

γνωςτοποιιςει ςτουσ Ρροςφζροντεσ που τυχόν κα υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ, τουσ λόγουσ τθσ 

ματαίωςθσ. 
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Άρκρο 23. ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΓΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Μετά τθν πρόςκλθςθ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κ α τ α ρ τ ί η ε τ α ι  θ ςχετικι Σ φ μ β α ς θ , θ 

οποία ρυκμίηει όλεσ τισ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ Κατακφρωςθσ. 

Θ Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει, λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, 

καταρτίηεται με βάςθ τθν Κατακφρωςθ, τθν προςφορά και τθν Ρροκιρυξθ, κατά φκίνουςα ςειρά 

ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν, πλθν καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ κειμζνου 

τθσ Σφμβαςθσ, κα λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο Ανάδοχοσ 

υ π ο χ ρ ε ο φ τ α ι  ς τ θ ν  ζ γ κ α ι ρ θ  π α ρ ά τ α ς θ  τ θ σ  ι ς χ φ ο σ  τ θ σ  π ρ ο ς φ ο ρ ά σ  τ ο υ  

κατά τον εκτιμοφμενο για τθν ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ απαιτοφμενο χρόνο και τθν 

παράταςθ, για τον ίδιο χρόνο, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ι τθν αντικατάςταςι τθσ με 

τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του εγγράφου τθσ Σφμβαςθσ και μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δζκα (10) 

θμερϊν από τθν λιψθ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 

να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ, προςκομίηοντασ τα παρακάτω ςτοιχεία: 

(α) Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ε τ α ι ρ ε ί α  ι  ζ ν ω ς θ  π ρ ο ς ϊ π ω ν  ι  

κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α , τα ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ Σφμβαςθ 

κακϊσ και τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ αυτϊν.  

Σθμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ όταν είναι ζ ν ω ς θ  π ρ ο ς ϊ π ω ν  ι  κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α  ορίηει 

εκπρόςωπο και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο να υπογράψει τθ 

ςφμβαςθ, να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ εντολιν και για 

λογαριαςμό του Αναδόχου για όλα τα ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ. Επί πλζον 

πρζπει κα οριςτεί και αναπλθρωτισ του Εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Αλλαγι του 

Εκπροςϊπου ι/ και του Αναπλθρωτι του γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και 

ιςχφει μόνο μετά από τθν ζγγραφθ αποδοχι τθσ.  

Ο Εκπρόςωποσ και ο Αναπλθρωτισ Εκπρόςωποσ του Αναδόχου είναι, μεταξφ άλλων, 

εξουςιοδοτθμζνοι να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ ςφμβαςθ και να 

διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ, 

ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκοφν ςε ςυναντιςεισ με τα αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

(β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ανζρχεται ςτο 10% τθσ 

ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 25 τθσ παροφςασ. 
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Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, όπωσ και όλεσ οι εγγυιςεισ που αναφζρονται ςτθν Ρροκιρυξθ, 

εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 

Ελλάδα ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία Δθμοςίων Συμβάςεων του 

Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 και ζχουν, 

ςφμφωνα με τθν νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν, αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυιςεισ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ εκτόσ τθσ Ελλάδασ και ςε μθ ελλθνικι γλϊςςα, κα 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, θ Υπθρεςία 

επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ προβλεπόμενεσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ.
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ Α7 - Β Α Σ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Ω Ε Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Θ Σ  

 

Άρκρο 24. ΕΨΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι 

τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ καταβάλλουν 

κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 

χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, αρμόδια 

κα είναι τα δικαςτιρια που εδρεφουν ςτα Ιωάννινα. 

 

Άρκρο 25. ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ  ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κ α  ε ί ν α ι  α ο ρ ί ς τ ο υ  χ ρ ό ν ο υ  και κα 

επιςτρζφεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ του ζργου υ π ο χ ρ ε ο φ τ α ι  ν α  κ α τ α κ ζ ς ε ι  

ε γ γ φ θ ς θ  κ α λ ι σ  ε κ τ ζ λ ε ς θ σ  των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ του ζργου χωρίσ το Φ.Ρ.Α.. Θ εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ κατατίκεται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο 26. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ – ΡΑΑΛΑΒΘ 

 

26.1 ΩΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

 

Θ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου (Τμιμα Α και Τμιμα Β) είναι 17 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ αυτόσ αποτελεί τον «Κακαρό χρόνο» χωρίσ να περιλαμβάνονται οι 

οποιεςδιποτε κακυςτεριςεισ, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου. Σε κάκε περίπτωςθ θ ολοκλιρωςθ 

του φυςικοφ αντικειμζνου πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί και παραδοκεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 

ζωσ το αργότερο τθν 31-12-2015.  

Αναλυτικά, οι χρονικζσ απαιτιςεισ για το Ζργο ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι χρόνοι 

παράδοςθσ των επί μζρουσ παραδοτζων, παρουςιάηονται ςτο Μζροσ Βϋ τθσ παροφςασ. 
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Για τθν παραλαβι των παραδοτζων του Ζργου, ςυγκροτείται Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ του ζργου με Απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 

Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Για κάκε μζλοσ ορίηεται και ο αναπλθρωτισ του.  

 

26.2 ΜΕΤΑΘΕΣΘ ΩΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του 
Ζργου. 

 

 

Άρκρο 27. ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΙΣ 

 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί βάςει των παραδοτζων ςφμφωνα με τον παρακάτω 

τρόπο: 

Τμιμα Α - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΙΔΑΣ  

Τμιμα Α-  Συνολικόσ 
προχπολογιςμόσ 110.900,00 ευρϊ 

%  

Φάςθ Α:  
Χοριγθςθ ποςοφ 15% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και παραλαβι τθσ Α Φάςθσ  

Φάςθ Β:    

Χοριγθςθ ποςοφ 55% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ωσ εξισ:   

- Χοριγθςθ ποςοφ 35% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και παραλαβι τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ 

προόδου εργαςιϊν για τθν ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον 

του 50% των εργαςιϊν που προβλζπονται να 

υλοποιθκοφν κατά τθ φάςθ Β.  

- Χοριγθςθ ποςοφ 20% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και οριςτικι παραλαβι  τθσ Φάςθσ  Β. 

Φάςθ Γ:  

Χοριγθςθ ποςοφ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και παραλαβι τθσ Γ Φάςθσ και του ςυνόλου του 

τμιματοσ του ζργου.   

 

Τμιμα Β. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ ΕΡΕΤΩΝ ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

Τμιμα Β-  Συνολικόσ 
προχπολογιςμόσ 178.100,00 ευρϊ 

%  



ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

  43 / 118  

 

Φάςθ Α:  
Χοριγθςθ ποςοφ 15% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και παραλαβι τθσ Α Φάςθσ . 

Φάςθ Β:    

Χοριγθςθ ποςοφ 55% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ ωσ εξισ:   

- Χοριγθςθ ποςοφ 35% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και παραλαβι τθσ ενδιάμεςθσ ζκκεςθσ 

προόδου εργαςιϊν για τθν ολοκλιρωςθ τουλάχιςτον 

του 50% των εργαςιϊν που προβλζπονται να 

υλοποιθκοφν κατά τθ φάςθ Β.  

- Χοριγθςθ ποςοφ 20% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και οριςτικι παραλαβι  τθσ Φάςθσ  Β. 

Φάςθ Γ:  

Χοριγθςθ ποςοφ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν 

ζγκριςθ και παραλαβι τθσ Γ Φάςθσ και του ςυνόλου του 

τμιματοσ του ζργου.  

 

Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε ΕΥΩ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 

προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο 

από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνονται οι προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία κρατιςεισ.  

Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε βάροσ του Ρροχπολογιςμοφ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 

ΣΑ: 0758 με κωδικό Ρράξθσ 2012ΣΕ07580020. 

 

Άρκρο 28. ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 

 

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ και προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ.  

 

Άρκρο 29. ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Θ Σφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ 

(αλλαγι ΦΡΑ, αντικατάςταςθ μζλουσ Ζνωςθσ κ.λπ.), αλλά ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να 

διατθρείται αναλλοίωτο το ςυμβατικό αντικείμενο. 
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Άρκρο 30. ΕΚΩΩΘΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΕΣ 

 

Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ . 

Ο Ρροςφζρων κα πρζπει να αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται 

να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Σε 

μία τζτοια περίπτωςθ δεν αίρεται θ ευκφνθ του κφριου οικονομικοφ φορζα. Απαραίτθτθ είναι θ 

ςυνυποβολι με τθν προςφορά κάκε αναγκαίου ςτοιχείου, από το οποίο κα προκφπτει τόςο θ 

φπαρξθ ςυμφωνίασ με τον υπεργολάβο, όςο και θ αμοιβαία πρόκεςθ ςυνεργαςίασ.  

 

Άρκρο 31. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Ο Ανάδοχοσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου, κα χρθςιμοποιιςει τουσ ειδικοφσ ςυνεργάτεσ (ομάδα 

ζργου) που ζχει προςδιορίςει ςτθν προςφορά του. Σε περίπτωςθ που για αιτιολογθμζνουσ λόγουσ 

γίνει αντικατάςταςθ των ειδικϊν ςυνεργατϊν, αυτό κα γίνει με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και εφόςον ο αντικαταςτάτθσ είναι τουλάχιςτον ιςοδφναμων προςόντων. 

Ο Ανάδοχοσ ευκφνεται για τισ πράξεισ, παραλείψεισ και αμζλειεσ των ςυνεργατϊν του.  

Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου φζρει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ.  

 

Άρκρο 32. ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΚΥΙΟΤΘΤΑΣ & ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΘΣ ΙΔΙΟΚΤΘΣΙΑΣ 

 

Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα του παραδιδόμενου ζργου, μζχρι τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ 

παραλαβισ του, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ από κάκε 

βάροσ και δικαίωμα τρίτου. 

Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει, χωρίσ περιοριςμό, τθν 

τεχνογνωςία (know-how) που κα αποκτιςει κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, ςε παρόμοια ζργα που 

τυχόν κα αναλάβει για λογαριαςμό οιουδιποτε τρίτου. 

Πλεσ οι εκκζςεισ και τα ςυναφι ςτοιχεία όπωσ προδιαγραφζσ, πλάνα, ςτατιςτικά ςτοιχεία, 

υπολογιςμοί και κάκε άλλο ςχετικό ζγγραφο ι υλικό που καταρτίηεται από τον Ανάδοχο κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικά και ανικουν ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα 

ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και 

ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ 

τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Άρκρο 33. ΕΜΡΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΘΤΑ 

 

Χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ δ ε ν  

α π ο κ α λ φ π τ ε ι  ε μ π ι ς τ ε υ τ ι κ ζ σ  π λ θ ρ ο φ ο ρ ί ε σ  που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ 

ανακάλυψε κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οφτε κοινολογεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ 

των οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ Σφμβαςθ, υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το 

προςωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω 

υποχρζωςθ. 

Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ Ανακζτουςα Αρχι 

δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ  τθσ και τθν παφςθ 

κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον. 

Ο Ανάδοχοσ δ ε ν  δ φ ν α τ α ι  ν α  π ρ ο β α ί ν ε ι  ς ε  δ θ μ ό ς ι ε σ  δ θ λ ϊ ς ε ι σ  ς χ ε τ ι κ ά  μ ε  

τ ο  Ζ ρ γ ο  κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ του, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ γραπτι τθσ ςυναίνεςθ. 

Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ Επιτροπι Ραραλαβισ και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα από 
αυτιν ι τθν Ανακζτουςα Αρχι πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζνα, παρά μόνο ςτα 
πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς’ αυτοφσ κατά τθ διάρκεια 
και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι 
μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του Ζργου ι του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 34. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 

ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 

που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι 

(20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του 

Αναδόχου διαφορετικά, με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ αποδοχι του 

αιτιματοσ. 

 

Άρκρο 35. ΛΥΣΘ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΕΚΡΤΩΣΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

περιπτϊςεισ που: 

α) Ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ παρά τισ προσ τοφτο 

επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

β) Ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ.  

γ) Ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 

άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι 

ςε ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ του 

επαγγζλματόσ του. 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν γνωςτοποίθςθ ςτον Ανάδοχο τθσ, εκ μζρουσ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ 

διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ 

καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ 

Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ 

κεραπευκείςα. 

Με τθν, μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

α) Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται 

για τθν διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων. 

β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι 

προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ 

φφςεωσ υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι 

ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν 

άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι ςυνεργάτεσ του 

κα πράξουν το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία 

του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 

θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ 

Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ καταπίπτουν. 
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Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 

ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 

του τμιματοσ του Ζργου που δεν μπορεί, λόγω πλθμμελοφσ εκτελζςεωσ τθσ Σφμβαςθσ, να 

χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό. 
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ΜΕΟΣ Β’ 

ΤΕΩΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΨΘ 

 

 

1.1 ΣΚΟΡΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ 

 

Σκοπόσ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ είναι θ καταγραφι, θ εποπτεία και θ αξιολόγθςθ τθσ 

κατάςταςθσ διατιρθςθσ : 

Α. όλων των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ των  Ραραρτθμάτων  Ι, ΙΙ, ΙV και V τθσ 

Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ κακϊσ και οριςμζνων εκνικισ ςθμαςίασ τφπων οικοτόπων και ειδϊν χλωρίδασ 

ςτο Εκνικό Ράρκο Τηουμζρκων, Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου (Τμιμα Α: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ 

ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΙΔΑΣ) 

Β. των ειδϊν ερπετϊν, των κθλαςτικϊν, των Ραραρτθμάτων ΙΙ, IV και V τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και 

των ειδϊν ορνικοπανίδασ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΕ που αποτελοφν ι μποροφν 

να αποτελζςουν είδθ χαρακτθριςμοφ τθσ Ηϊνθσ Ειδικισ Ρροςταςίασ (ΗΕΡ), κακϊσ και οριςμζνων 

εκνικισ ςθμαςίασ ειδϊν πανίδασ (π.χ. αςπόνδυλα, ιχκυοπανίδα, κ.λπ.) (Τμιμα Β: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ 

ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ, ΕΡΕΤΩΝ, ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ). 

Με το παρόν πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ κα εφαρμοςτεί ζνα ςφςτθμα επιςτθμονικισ 

παρακολοφκθςθσ (monitoring) με εργαςίεσ πεδίου, ϊςτε να γίνει αξιολόγθςθ και επαναξιολόγθςθ 

(ςε ςχζςθ με τθ 2θ Ζκκεςθ Εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ του 2007) τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των εν 

λόγω ειδϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ αυτισ 

κα τροφοδοτιςουν τθν 3θ Εκνικι Αναφορά - Ζκκεςθ Εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ (περίοδοσ 

αναφοράσ 2007-2012, ςφμφωνα με το Άρκρο 17 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ).  

Θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν (Ραραρτιματα II, IV και V τθσ Οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ και των ειδϊν ορνικοπανίδασ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΕ, είναι 
ςθμαντικι για τισ δράςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξισ τουσ. 

Ωσ βάςθ για τθν εποπτεία και τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των χερςαίων τφπων 

οικοτόπων και των ειδϊν (ζντυπο αναφοράσ εποπτείασ ςφμφωνα με το άρκρο 11, για τουσ τφπουσ 

οικοτόπων του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ) κα χρθςιμοποιθκοφν οι ακόλουκεσ 

παράμετροι: 

 Ζκταςθ (area) και εφροσ εξάπλωςθσ (range), 

 Δομζσ και λειτουργίεσ του τφπου οικοτόπου (πλθρότθτα ειδικϊν δομικϊν και λειτουργικϊν 
ςτοιχείων του τφπου οικοτόπου),  
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 Τυπικά είδθ (πλθρότθτα παρουςίασ τυπικϊν ειδϊν οικοτόπου),  

 Επιδράςεισ - πιζςεισ - απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ).  

Ωσ βάςθ για τθν εποπτεία και τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν χλωρίδασ και 

πανίδασ (ζντυπο αναφοράσ εποπτείασ ςφμφωνα με το άρκρο 11, για τα είδθ των Ραραρτθμάτων ΙΙ, 

IV και V τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ) κα χρθςιμοποιθκοφν οι ακόλουκεσ παράμετροι: 

 Εξάπλωςθ και εφροσ εξάπλωςθσ  

 Θ κατάςταςθ του πλθκυςμοφ (μζγεκοσ, δομι και δυναμικι πλθκυςμοφ),  

 Θ ποιότθτα και θ ζκταςθ των ενδιαιτθμάτων, 

 Επιδράςεισ – πιζςεισ – απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ) 

Ο Ανάδοχοσ του προγράμματοσ εποπτείασ, ςτθν περιοχι ευκφνθσ του  Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Ράρκου Τηουμζρκων, Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου, κα παραδϊςει επιπλζον ςτον Ανάδοχο τθσ 

Μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και 

Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Σφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι 

αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων», όλα τα δεδομζνα ϊςτε να ετοιμαςτεί μια επικαιροποιθμζνθ 

ζκδοςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του Δικτφου Natura 2000, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ 

τουσ ςε όλα τα πεδία που άπτονται του αντικειμζνου του (περιγραφζσ, αξιολογιςεισ, πίνακασ other 

species, απειλζσ κ.λπ.) κακϊσ και προτάςεισ για επζκταςθ του Δικτφου, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο με βάςθ τα κριτιρια τθσ ΕΕ και κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Επίςθσ, κα προτείνει ικανοποιθτικζσ τιμζσ 

αναφοράσ, κακϊσ και ςτόχουσ διατιρθςθσ των χερςαίων τφπων οικοτόπων και των ειδϊν ςτισ 

περιοχζσ Natura (ΤΚΣ και ΗΕΡ), με ςτόχο τθν επίτευξθ ικανοποιθτικισ κατάςταςθσ διατιρθςισ τουσ 

ςε κάκε μια περιοχι. 

Τζλοσ, κα παραδϊςει προτάςεισ για τα πρωτόκολλα και τθ διαδικαςία παρακολοφκθςθσ ςτθν 

περιοχι μελζτθσ, για τθν επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο. 

Ρεδίο εφαρμογισ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ αποτελοφν όλοι οι τφποι οικοτόπων και τα 
είδθ των Ραραρτθμάτων I, II, IV και V τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και τα είδθ τθσ ορνικοπανίδασ του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΕ που απαντϊνται ςτο Εκνικό Ράρκο Τηουμζρκων 
Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. 

Το ςφνολο των χερςαίων τφπων οικοτόπων, των ειδϊν χλωρίδασ και των ειδϊν πανίδασ που 

αποτελοφν αντικείμενο του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ παρατίκενται ςτουσ Ρίνακεσ Β1 – Β7. 

Ρίνακασ Β1. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ τφπων οικοτόπων που αποτελοφν αντικείμενο του 

προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ 

Τφποι οικοτόπων ( & * τφποι οικοτόπων προτεραιότθτασ)  ςτισ περιοχζσ Natura:  
GR2110002-ORI ATHAMANON (NERAIDA) & GR2130007-OROS LAKMOS (PERISTERI) 

Κωδικόσ τφπου 
οικοτόπου 

Ρεριγραφι τφπου οικοτόπου 
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3290 Ροταμοί τθσ Μεςογείου με περιοδικι ροι από Paspalo-Agrostidion 

4090 Ενδθμικά ορο-Μεςογειακά χζρςα εδάφθ με ακανκϊδεισ κάμνουσ 

5210 Δενδρϊδεισ ςκλθρόφυλλοι καμνϊνεσ (matorral) με Juniperus spp. 

6230* Ρλοφςιοι ςε είδθ λειμϊνεσ με Nardus  ςε πυριτικά υποςτρϊματα των ορεινϊν 
ηωνϊν (και των θμιορεινϊν ηωνϊν τθσ θπειρωτικισ Ευρϊπθσ) 

8140 Βλάςτθςθ λικϊνων (ςαρϊν) τθσ Ανατολικισ Μεςογείου 

8210 Αςβεςτολικικά βραχϊδθ πρανι με χαςμοφυτικι βλάςτθςθ 

9270 Ελλθνικά δάςθ οξιάσ με Abies borisii-regis 

92C0 Δάςθ με  Platanus orientalis (Platanion orientalis) 

9530* (Υπο -)Μεςογειακά πευκοδάςθ με ενδθμικά μαυρόπευκα (Pinus nigra) 

9560* Ενδθμικά δάςθ με αρκεφκουσ (Juniperus spp.) 

9130 Δάςθ οξιάσ τθσ Asperulo-Fagetum 

Άλλοι τφποι οικοτόπων που ενδείκνυται να παρακολουκθκοφν (Ελλ. τφποι οικοτόπων) 

Κωδικόσ τφπου 
οικοτόπου 

Ρεριγραφι τφπου οικοτόπου 

9340 
Θαμνϊνεσ και  δάςθ αείφυλλων ςκλθρόφυλλων με αριά (Querus ilex) και δάφνθ 
(Laurus nobilis) 

9280 
 

Yποβακμιςμζνοι βοςκοφμενοι καμνϊνεσ με πουρνάρι (Quercus coccifera), 
φιλλφκι (Phillyrea latifolia) & οξφκεδρο κζδρο (Juniperus oxycedrus) 

5350 
Μικτοί καμνϊνεσ αείφυλλων ςκλθρόφυλλων και φυλλοβόλων με πουρνάρι 
(Quercus coccifera), γαφρο (Carpinus orientalis)  

924A 
 

Δάςθ φυλλοβόλων δρυϊν με πλατφφυλλθ δρυ (Quercus frainetto) 

934Α 
 

Ελλθνικά δάςθ πρίνου 

951B  
 

Δάςθ ελλθνικισ ελάτθσ (Abies cephalonica)  

 

Ρίνακασ Β2. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ ειδϊν χλωρίδασ τθσ περιοχισ μελζτθσ που αποτελοφν 

αντικείμενο του προγράμματοσ εποπτείασ και ζχουν αξιολογθκεί ωσ προσ τθν κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ και ζχουν ενταχκεί ςε Καταλόγουσ Ερυκρϊν Δεδομζνων και ςε Κατθγορίεσ 

Επικινδυνότθτασ  

Ψυτικό taxon Α Ρ 
Ρ.Δ. 

67/81 
WCMC 
GREECE 

WCMC 
WORLD 

EU 
Redlist 

Scutellaria rupestris Boiss. & Heldr. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ (R) (R) (R) 

Achillea absinthoides Halαcsy ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ R R R 

Allium parnassicum (Boiss.) Halacsy ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ R R R 

Allium phthioticum Boiss. & Heldr. ex Boiss. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ R ? R 

Galium degenii Baldacci ex Degen ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ R K R 
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Seseli parnassicum Boiss. & Heldr. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ R R R 

Silene schwarzenbergeri Halacsy ΝΑΙ ΟΧΙ 
 

R R R 

Barbarea sicula C. Presl ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ V V V 

Achillea clavennae L. ΠΧΙ ΠΧΙ 
 

? ? 
 

Campanula hawkinsiana Hausskn. & Heldr. ΠΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ? ? 
 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz ΝΑΙ ΝΑΙ 
    

Helictotrichon aetolicum (Rech.f.) Holub ΠΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ? ? 
 

Jovibarba heuffelii (Schott) A. & D. Love ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

Marrubium velutinum Sm. ΠΧΙ ΠΧΙ 
 

nt nt 
 

Narcissus poeticus L. ΠΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

Orchis pallens L. ΝΑΙ ΝΑΙ 
 

? ? 
 

Pinguicula crystallina Sm. ΠΧΙ ΠΧΙ 
  

? 
 

Poa thessala Boiss. & Orph. ΠΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

Prunus prostrata Labill. ΠΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ? ? 
 

Saxifraga marginata Sternb. ΠΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
   

Scabiosa taygetea Boiss. & Heldr. OXI NAI (NAI) 
   

Sesleria vaginalis Boiss. & Orph. (?) OXI NAI NAI ? ? 
 

Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. ΠΧΙ ΝΑΙ 
 

? nt 
 

Trifolium parnassi Boiss. & Spruner  ΠΧΙ ΠΧΙ 
 

nt nt 
 

Verbascum epixanthinum Boiss. & Heldr. ΠΧΙ ΠΧΙ 
 

nt nt 
 

 

Ρίνακασ Β3. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ ειδϊν αςπονδφλων (ορκοπτζρων, κολεοπτζρων κ.λπ.) που 
αποτελοφν αντικείμενο του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

Επιςτθμονικό όνομα Επιςτθμονικό όνομα 

Platycleis  tenuis Discoptila newmanae 

Poecilimon gracilioides Eupholidoptera megastyla megastyla 

Gomphocerus sibiricus Saga hellenica 

Chorthippus mollis crassiceps   Poecilimon zimmeri 

Chorthippus pulloides Gryllomorpha albanica 

Chorthippus  parallelus tenius Poecilimon jonicus lobulatus 

Carabus intricatus Agabus bipustulatus 

 

Ρίνακασ Β4. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ ειδϊν τθσ ιχκυοπανίδασ που αποτελοφν αντικείμενο του 
προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

Επιςτθμονικό όνομα Ραρ. ΙΙ Ραρ. ΙV Bern IUCN Δυνατότθτα 
διατιρθςθσ 

Salmo trutta Ν  
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Barbus albanicus      

 

Ρίνακασ Β5. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ ειδϊν ερπετϊν που αποτελοφν αντικείμενο του 
προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

Επιςτθμονικό όνομα Ραρ. ΙΙ Ραρ. ΙV Bern IUCN Δυνατότθτα 
διατιρθςθσ 

Testudo hermanni N  II LR Β 

Ablepharus kitaibelii   N ΙΙ   Α 

Anguis fragilis   N III     

Algyroides nigropunctatus   N ΙΙΙ     

Podarcis erhardii   N ΙΙΙ     

Podarcis muralis    ΙΙ   Α 

Lacerta trilineata   N ΙΙΙ     

Lacerta viridis    ΙΙ   Α 

Lacerta agilis    ΙΙΙ     

Coluber gemonensis    N III     

Zamenis situla N N II DD Α 

Elaphe longissima   N ΙΙ   Β 

Malpolon monspessulanus   N III     

Natrix natrix    ΙΙΙ     

Natrix tessellata   N ΙΙΙ     

Coronella austriaca   N ΙΙ   Α 

Telescopus fallax   N ΙΙΙ     

Vipera ammodytes   N ΙΙ   B 

Vipera ursinii N  ΙΙ EN Α 

 

Ρίνακασ Β6. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ ειδϊν κθλαςτικϊν που αποτελοφν αντικείμενο του 
προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

Επιςτθμονικό όνομα Ραρ. ΙΙ Ραρ. ΙV Bern IUCN Δυνατότθτα 
διατιρθςθσ 

Ursus arctos Ν Ν ΙΙ 
  Canis lupus  Ν Ν ΙΙ 
  Rupicapra rupicapra  

 

Ν ΙΙΙ 
  Lutra lutra Ν Ν ΙΙ ΝΤ 

 Capreolus capreolus 
 

 ΙΙΙ 
  Sus scrofa 

 

 

    

Στο Εκνικό Ράρκο ζχουν καταγραφεί 144 είδθ πτθνϊν. Από αυτά, τα 95 ανικουν ςτα 
ςτρουκιόμορφα, ενϊ τα 49 ςτα μθ ςτρουκιόμορφα. Τα είδθ τθσ ορνικοπανίδασ που αποτελοφν 
αντικείμενο του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ παρατίκενται ςτον Ρίνακα Β7.  
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Ρίνακασ Β7. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ των ειδϊν ορνικοπανίδασ του Ραραρτιματοσ Ι τθσ Οδθγίασ 
2009/147/ΕΕ 

α/α ΚΟΙΝΘ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΣ 
SPEC 
2004 ETS 

IUC
N 

Οδ. 
2009/147/Ε

Κ 

Bern 
Conv Bon 

1 Λευκοτςικνιάσ Egretta garzetta   S   I III   

2 Μαυροπελαργόσ Ciconia nigra 2 R   I III II 

3 Σφθκιάρθσ Pernis apivorus e (S)   I III II 

4 Γυπαετόσ Gypaetus barbatus 3 (VU)   I III II 

5 Αςπροπάρθσ 
Neophron 
percnopterus 3 E   I III II 

6 Πρνιο Gyps fulvus   S   I III II 

7 Φιδαετόσ Circaetus gallicus 3 (R)   I III II 

8 Καλαμόκιρκοσ Circus aeruginosus   S   I III II 

9 Χρυςαετόσ Aquila chrysaetos 3 R   I III II 

10 Σταυραετόσ 
Hieraaetus 
pennatus 3 (R)   I III II 

11 Κιρκινζηι Falco naumanni 1 H VU I III I, II 

12 Μαυροπετρίτθσ Falco eleonorae 2 D   I III II 

13 Ρετρίτθσ Falco peregrinus   S   I III II 

14 Μποφφοσ Bubo bubo 3 (H)   I III   

15 Γκιϊνθσ Otus scops 2 (H)     III   

16 Γιδοβφηι 
Caprimulgus 
europaeus 2 (H)   I III   

17 Αλκυόνα Alcedo atthis 3 H   I III   

18 
Μαφροσ 
δρυοκολάπτθσ Dryocopus martius   S   I III   

19 
Ρράςινοσ 
δρυοκολάπτθσ Picus viridis 2 (H)     III 

 

20 Βαλκανοτςικλιτάρα 
Dendrocopos 
syriacus e (S)   I III   

21 Μεςοτςικλιτάρα 
Dendrocopos 
medius e (S)   I III   

22 Λευκονϊτθσ 
Dendrocopos 
leucotos    (S)   I III   

23 Δενδροςταρικρα Lullula arborea 2 H   I III   

24 Χαμοκελάδα Anthus campestris 3 (D)   I III   

25 Λοφοπαπαδίτςα Parus cristatus 2 (D)     III 
 26 Κοκκινοκεφαλάσ Lanius senator  2 (D)     III 
 27 Νανομυγοχάφτθσ Ficedula parva    (S)   I III II 

28 Δρυομυγοχάφτθσ 
Ficedula 
semitorquata 2 D   I III II 

29 Αετομάχοσ Lanius collurio  3 (H)   I III   

30 Γαϊδουροκεφαλάσ Lanius minor 2 (D)   I III   
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31 
Κοκκινοκαλιακοφδ
α 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 3 D   I III   

32 Βλάχοσ Emberiza hortulana 2 (H)   I III   

33 Σκουρόβλαχοσ Emberiza caesia e (S)   I III   

34 Αςπροκϊλα Oenathe hispanica 2 (H)     III II 

35 Φανζτο Carduelis cannabina 2 D     III   

36 Κραςοποφλι 
Emberiza 
melanocephala 2 (H)     III   

37 Τςιφτάσ Milaria calandra 2 (D)     III   

 

Αντικείμενα του προγράμματοσ εποπτείασ (Τμιματα  A και Β) αποτελοφν:  

 Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ επιςτθμονικισ παρακολοφκθςθσ 

(monitoring) με εργαςίεσ πεδίου με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ και επαναξιολόγθςθ (ςε ςχζςθ με τθ 

2θ Ζκκεςθ Εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ του 2007) τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των χερςαίων τφπων 

οικοτόπων και των ειδϊν για τθν περίοδο 2012-2015 ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ.  

 Θ επιςκόπθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν ςφμφωνα με το 

άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ με τρόπο ϊςτε τα αποτελζςματα του ζργου να 

τροφοδοτιςουν τθν 3θ Εκνικι Αναφορά - Ζκκεςθ Εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  

 Θ επικαιροποίθςθ των πεδίων τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων του Δικτφου Natura 2000, με 

βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του αναδόχου ςε όλα τα πεδία που άπτονται του 

αντικειμζνου των προγραμμάτων εποπτείασ (περιγραφζσ, αξιολογιςεισ, πίνακασ other species, 

απειλζσ, κ.λπ.).  

 Θ ςφνταξθ πρόταςθσ για πικανι επζκταςθ του Δικτφου Natura 2000, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο, με βάςθ τα κριτιρια τθσ ΕΕ και μετά από ςυνεννόθςθ με τον Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου και το Τμιμα Διαχείριςθσ Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΚΑ.  

  Θ ςφνταξθ πρόταςθσ οριςμοφ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference Values) 

των  τφπων οικοτόπων και των ειδϊν ςτουσ ΤΚΣ και ΗΕΡ.  

 Θ ςφνταξθ πρόταςθσ για τον οριςμό Στόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) ςτουσ ΤΚΣ, με 

ςτόχο τθν επίτευξθ ικανοποιθτικισ κατάςταςθσ διατιρθςθσ χερςαίων τφπων οικοτόπων και των 

ειδϊν.  

 Θ ςφνταξθ πρόταςθσ για τθν παρακολοφκθςθ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν που κα 

πρζπει να εφαρμοςτεί μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

Σε όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε 

ςυνεχι επικοινωνία με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. 

Αράχκου, κακϊσ και με τον Ανάδοχο τθσ Μελζτθσ: «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ 
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ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και τφπων 

οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων». 

Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει τα ακόλουκα:  

- Τθν περιγραφικι και γεωγραφικι βάςθ δεδομζνων του Δικτφου Νatura 2000 που βρίςκεται 

αναρτθμζνθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR) 

- Τα κριτιρια τθσ Ε.Ε. για τθν αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ του Δικτφου του ΤΚΣ (κα δοκεί από 

τον Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου) 

- Τα αποτελζςματα και τον Τεχνικό Οδθγό Χαρτογράφθςθσ Τφπων Οικοτόπων Κοινοτικοφ και 

Ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ του ζργου «Αναγνϊριςθ και περιγραφι των τφπων οικοτόπων ςε 

περιοχζσ ενδιαφζροντοσ για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ», ςε CD  (κα δοκεί από τον Φορζα 

Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου) 

- Το Interpretation Manual of the European Union habitats, 2007, ςε θλεκτρονικι μορφι 

αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#interp

retation  

- Τα αποτελζςματα τθσ δεφτερθσ εκνικισ αναφοράσ για τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR 

- Τα ζντυπα αναφοράσ και αξιολόγθςθσ για τουσ τφπουσ οικοτόπων και τα είδθ τθσ Οδθγίασ 

92/43/ΕΚ που είναι αναρτθμζνα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-

package_revision/sub-group_papers/revised_reporting&vm=detailed&sb=Title  

- Το κόκκινο βιβλίο των απειλοφμενων ηϊων τθσ Ελλάδασ ςε θλεκτρονικι μορφι, αναρτθμζνο 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=518&language=el-GR) 

- Το 10 x 10 km Ευρωπαϊκό πλζγμα αναφοράσ ETRS 89 LAEA (αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids).  

- Υπόβακρο τοπογραφικό ωσ γεωγραφικι αναφορά των ςτοιχείων που ςυλλζγονται και των 

αποτελεςμάτων τθσ επεξεργαςίασ τουσ ςε κλίμακα 1:50.000 (κα δοκεί από το Φορζα 

Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου).  

- Τα ζντυπα αναφοράσ και αξιολόγθςθσ για τα είδθ ορνικοπανίδασ τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ 
που είναι αναρτθμζνα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#interpretation
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#interpretation
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_revision/sub-group_papers/revised_reporting&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_revision/sub-group_papers/revised_reporting&vm=detailed&sb=Title
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=518&language=el-GR
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids
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http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-
package_reporting&vm=detailed&sb=Title 

- Τα είδθ ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ κάκε ΗΕΡ (αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=iIe61%2fEm2Mc%3d&tabid=432  

- Τα παραδοτζα τθσ μελζτθσ «Ρρόγραμμα επαναξιολόγθςθσ 69 Σθμαντικϊν Ρεριοχϊν για τα 
Ρουλιά για τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ τθσ ορνικοπανίδασ. 
Σφνταξθ ςχεδίων δράςθσ για τθν προςταςία των ειδϊν προτεραιότθτασ» (ςε θλεκτρονικι 
μορφι, αναρτθμζνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR ). 

 

Σθμειϊνεται ότι για τον ςχεδιαςμό των προγραμμάτων εποπτείασ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

εναρμονιςτεί με τα κείμενα εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που αφοροφν ςτον κακοριςμό και 

περιγραφι των παραμζτρων οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτθν αναφορά των Κρατϊν – Μελϊν τθσ ΕΕ 

ςτο πλαίςιο του άρκρου 17 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και ιδιαίτερα με το κείμενο «Art 17 guidelines». 

Τα κείμενα παρατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα:  

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp , «An expert group on 

reporting», θ οποία ενθμερϊνεται διαρκϊσ.  

 

 

1.2 ΤΜΘΜΑ Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ & ΕΙΔΩΝ 

ΩΛΩΙΔΑΣ-  ΨΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΤΕΑ  

 

Οι εργαςίεσ που απαιτοφνται να υλοποιθκοφν, για το Τμιμα Α, από τον Ανάδοχο περιγράφονται ςε 

τρεισ (3) διακριτζσ φάςεισ, ωσ ακολοφκωσ: 

ΨΑΣΘ Α: ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

 Οριςτικοποίθςθ του καταλόγου των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ που 

αποτελοφν αντικείμενο του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ   

Ο Ανάδοχοσ κα οριςτικοποιιςει ςε ςυνεργαςία με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 

Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου τον κατάλογο των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν 

χλωρίδασ που αποτελοφν αντικείμενο του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ, ςτο Εκνικό Ράρκο 

Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου.  

Ενδεχομζνωσ, και κατά τθν κρίςθ του Αναδόχου, είναι δυνατόν να ενταχκοφν ςτο αντικείμενο του 

προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ χερςαίοι τφποι οικοτόπων και είδθ που αξιολογοφνται ωσ 

ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθν Ελλάδα. 

 Βιβλιογραφικι ςυλλογι, καταγραφι και χωρικι αποτφπωςθ κάκε τφπου οικοτόπου  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_reporting&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_reporting&vm=detailed&sb=Title
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=iIe61%2fEm2Mc%3d&tabid=432
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
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Ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει, κα καταγράψει και κα αποτυπϊςει χωρικά ςε GIS και ςε κατάλλθλο 

χαρτογραφικό υπόβακρο για κάκε τφπο οικοτόπου και για τα είδθ τισ υπάρχουςεσ αναφορζσ 

εξάπλωςθσ -τουλάχιςτον των τελευταίων 40 ετϊν- ανάλογα βζβαια με τθ διακεςιμότθτα και τθν 

ακρίβεια των βιβλιογραφικϊν δεδομζνων (ςθμειακά, γραμμικά ι επιφανειακά δεδομζνα 

κατανομισ) ςτο Εκνικό Ράρκο.   

Οι πθγζσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι τεκμθριωμζνθσ αξιοπιςτίασ, δθλ.:  

α) πθγζσ οι οποίεσ είτε δθμοςιεφονται μετά από επιςτθμονικι κρίςθ, είτε υπόκεινται ςτθν κριτικι 

τθσ ευρφτερθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, όπωσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ δθμοςιευμζνεσ ςε ζγκυρα 

διεκνι και εκνικά επιςτθμονικά περιοδικά, επιςτθμονικζσ ανακοινϊςεισ οι οποίεσ ζγιναν αποδεκτζσ 

κατόπιν αξιολόγθςθσ ςε διεκνι και ελλθνικά ςυνζδρια, επιςτθμονικά βιβλία ανάλογου 

περιεχομζνου,  

β) πθγζσ οι οποίεσ δεν ζχουν εκτεκεί ςτθν κρίςθ τθσ ευρφτερθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και για το 

λόγο αυτό απαιτείται περαιτζρω ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ, όπωσ επίςθμεσ εκκζςεισ 

ερευνθτικϊν ι άλλων ζργων, περιβαλλοντικζσ μελζτεσ με γενικότερθ ι ειδικότερθ, αποκλειςτικι ι 

εν μζρει, ςτα είδθ και ςτα ενδιαιτιματά τουσ (π.χ. Ειδικζσ Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ), επιςτθμονικϊσ 

τεκμθριωμζνεσ εκκζςεισ, μελζτεσ, ι εκδόςεισ.  

γ) αδθμοςίευτα δεδομζνα ατόμων ι φορζων τεκμθριωμζνθσ αξιοπιςτίασ, τα οποία περιζχονται ςε 

προςωπικά αρχεία ειδικϊν με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και αρχεία κεςμοκετθμζνων φορζων (π.χ. 

βάςεισ δεδομζνων ερευνθτικϊν φορζων).  

Οι πλθροφορίεσ κα ςυγκεντρωκοφν ςε βάςθ δεδομζνων, θ οποία κα ζχει πρόβλεψθ για τθν 

αποτφπωςθ τθσ παρουςίασ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου που ζχει τεκμθριωκεί ςτθ 

βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ (Ζτοσ και εποχι ι ακριβισ θμερομθνία, αρικμόσ κελιοφ πλζγματοσ ι 

ςυντεταγμζνεσ, ονομαςία περιοχισ, ονοματεπϊνυμο ερευνθτι, φορζασ ζρευνασ, αναφορά 

βιβλιογραφίασ, δειγματολθπτικό μζςο, αξιολόγθςθ τθσ δειγματολθψίασ). Θ βάςθ αυτι κα 

ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ τθσ πλθροφορίασ ςε GIS. Ο Ανάδοχοσ κα εντοπίςει τα 

ςθμαντικότερα κενά τθσ βιβλιογραφίασ. 

 Κατάρτιςθ ςυνοπτικισ αναφοράσ υπάρχουςασ γνϊςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα ετοιμάςει μια ςυνοπτικι αναφορά για κάκε τφπο οικοτόπου και για κάκε είδοσ 

χλωρίδασ που αποτελεί αντικείμενο του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 

κατάςταςθσ διατιρθςισ του. Αυτι θ ςυνοπτικι αναφορά κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να 

ςυνοψίηει τθν υπάρχουςα γνϊςθ και ταυτόχρονα να υπθρετεί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που 

προκφπτουν από τισ υποχρεϊςεισ και τουσ ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. Στθν αναφορά αυτι, ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφερκεί με λεπτομζρεια και επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ και ςτθ 

μεκοδολογία εκτίμθςθσ του μεγζκουσ του πλθκυςμοφ και ςτθ χωρικι του αποτφπωςθ, τθσ ζκταςθσ 

και χωρικισ αποτφπωςθσ των τφπων οικοτόπων,  ςτθν πλθκυςμιακι δομι κάκε είδουσ. 

 Τεκμθρίωςθ και οργάνωςθ ςχεδίου επιτόπιων επιςκζψεων  
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Ο Ανάδοχοσ κα καταρτίςει το ςχζδιο επιτόπιων επιςκζψεων με ςκοπό τθ ςυμπλιρωςθ των 

πρωτοκόλλων αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν 

χλωρίδασ.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να αιτιολογιςει τθν αποτελεςματικότθτα του ςχιματοσ εργαςίασ πεδίου, 

δθλαδι τθν οργάνωςθ των ςτακμϊν δειγματολθψίασ, τισ ςυχνότθτεσ των δειγματολθψιϊν και τουσ 

τρόπουσ δειγματολθψίασ για τουσ τφπουσ οικοπότων και τα είδθ χλωρίδασ ϊςτε να διαςφαλίηει τθ 

μζγιςτθ χωρικι κάλυψθ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί και ςτο ςυγχρονιςμό των εργαςιϊν 

πεδίου. Για τθν εκτίμθςθ τθσ παρουςίασ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ ςτο Εκνικό 

Ράρκο, κα λθφκοφν υπόψθ θ βάςθ δεδομζνων του Δικτφου Natura 2000 αλλά και θ ςυλλογι των 

βιβλιογραφικϊν αναφορϊν.  

Για το ςχζδιο επιτόπιων επιςκζψεων ο  Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει το χάρτθ εξάπλωςθσ και/ι εν 

δυνάμει γεωγραφικισ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ από τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα ζχει 

ςυλλζξει και κα τοποκετιςει ςε Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν, τισ κζςεισ των επιτόπιων 

επιςκζψεϊν του και των ςχετικϊν δειγματολθπτικϊν επιφανειϊν ςυμπλιρωςθσ των πρωτοκόλλων 

αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ. Για τον προςδιοριςμό τθσ δυνθτικισ ι τθσ 

προβλεπόμενθσ εξάπλωςθσ των ειδϊν, κα χρθςιμοποιθκοφν όλεσ οι πλθροφορίεσ που κα 

ςυλλεχκοφν από τθ βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ, αλλά και τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ τθσ 

αναγνϊριςθσ και περιγραφισ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ ςε περιοχζσ 

ενδιαφζροντοσ για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ που εκπονικθκε από το τ. ΥΡΕΧΩΔΕ με χρθματοδότθςθ 

από το ΓϋΚΡΣ (1999-2001), πικανόν ςχετικά μοντζλα πρόβλεψθσ με κλιματικζσ και εδαφικζσ 

παραμζτρουσ (ecological niche modelling), ορκοφωτοχάρτεσ, χάρτεσ γεωμορφολογικοί, χάρτεσ 

υδρογραφικοφ δικτφου κ.α., ςε ςυνδυαςμό με τθν κρίςθ των ειδικϊν. 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ 

ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και τφπων 

οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων» για τον κακοριςμό τθσ 

διαδικαςίασ χαρτογραφικισ αποτφπωςθσ (κλίμακα εργαςίασ, υπόβακρα κλπ) και τον κακοριςμό τθσ 

ελάχιςτθσ χαρτογραφικισ επιφάνειασ για κάκε είδοσ και που αποτελεί αντικείμενο του 

προγράμματοσ εποπτείασ.  

 Κακοριςμόσ τθσ ζνταςθσ και του προτφπου κατανομισ των δειγματολθψιϊν και κακοριςμόσ 

του πλζγματοσ αναφοράσ  

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεννόθςθ με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και 

Χ. Αράχκου κα κακορίςει: α) τθν ζνταςθ τθσ δειγματολθπτικισ προςπάκειασ και τον αρικμό των 

επιτόπιων επιςκζψεων, β) το πρότυπο κατανομισ των δειγματολθψιϊν εντόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ 

γ) το πλζγμα (grid) αναφοράσ ανά τφπο οικοτόπου και είδουσ  χλωρίδασ ςφμφωνα με τισ 

ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ (10Χ10km). Επιπλζον, κα κακοριςτεί και ζνα αναλυτικότερο πλζγμα με 

πιο λεπτομερι χωρικι πλθροφορία (2 x 2 km ι 1 x 1 km) για τα είδθ προτεραιότθτασ ςτθν περιοχι. 

Τα κριτιρια κακοριςμοφ τθσ ζνταςθσ δειγματολθψίασ και του τρόπου κατανομισ των 

δειγματολθψιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν και για τον κακοριςμό του κατάλλθλου πλζγματοσ 

αναφοράσ για τουσ τφπουσ οικοτόπων και τα είδθ είναι α) κριτιρια εξάπλωςθσ (ςπάνια, ςποραδικι, 
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διάςπαρτθ, ευρεία, άφκονθ ι και ομαδοποιιςεισ τουσ) και β) κριτιρια ευκφνθσ διατιρθςθσ. Θ 

ευκφνθ διατιρθςθσ εξαρτάται από παραμζτρουσ όπωσ ο χαρακτθριςμόσ του είδουσ ωσ 

προτεραιότθτασ από τθν Οδθγία των οικοτόπων, ο ενδθμιςμόσ του είδουσ, ο βακμόσ τρωτότθτασ-

ευαιςκθςίασ του είδουσ κ.λπ.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του ότι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε 

τφπου οικοτόπου κα γίνει: α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και 

ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ 

αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ .  

Θ δειγματολθψία για κάκε είδοσ χλωρίδασ των Ραραρτθμάτων II, IV, V κα πρζπει να γίνει: α) ςτα 

κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου ζχουμε γνωςτζσ εμφανίςεισ του είδουσ, β) ςε δυνθτικά 

κατάλλθλεσ περιοχζσ χωρίσ όμωσ γνωςτζσ εμφανίςεισ του είδουσ ι ςε περιοχζσ ςτισ οποίεσ κατά το 

παρελκόν είχαμε εμφάνιςθ του είδουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ κα γίνει α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα 

κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ 

τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ. Εφόςον κάποιο είδοσ ζχει ςθμαντικι παρουςία ςτον ΤΚΣ, και δεν 

αναφζρεται απλϊσ ωσ παρόν, θ δειγματολθψία κα αφορά είτε ςτο επίπεδο του ςυνόλου των 

πλθκυςμϊν του, είτε ςε αντιπροςωπευτικά τμιματα των πλθκυςμϊν και υπο-πλθκυςμϊν του. 

 Οργάνωςθ μεκόδου δειγματολθψίασ  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει τθ βζλτιςτθ μζκοδο δειγματολθψίασ τθν οποία και κα 

τεκμθριϊςει. Οι μζκοδοι και οι τεχνικζσ δειγματολθψίασ και οι μζκοδοι καταγραφισ των 

ενδιαιτθμάτων κα πρζπει να αιτιολογθκοφν και να υποςτθρίηονται από ςχετικά διεκνι ι εκνικά 

πρότυπα ι από τθ διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία. Θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ κα λαμβάνει υπ’ 

όψθ τισ ιδιαίτερεσ οικολογικζσ προτιμιςεισ του κάκε είδουσ, κακϊσ και τθν εποχι δραςτθριότθτάσ 

του, ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ πικανότθτα δειγματολθψίασ του ςτο πεδίο. Δφναται να προτακεί θ 

εφαρμογι περιςςότερων τθσ μιασ μεκόδου δειγματολθψίασ για τθν κάκε κζςθ δειγματολθψίασ. 

 Κακοριςμόσ πρωτοκόλλων για τθν εργαςία ςτο πεδίο  

Ο Ανάδοχοσ κα κακορίςει τα πρωτοκόλλα εργαςιϊν πεδίου για τθν αξιολόγθςθ ι τθν 

επαναξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν. Στα πρωτόκολλα 

ςυλλογισ δεδομζνων κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται και θ καταγραφι των κατάλλθλων κατά 

περίπτωςθ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων για κάκε είδοσ, όπωσ και οι ανκρωπογενείσ πιζςεισ κατά 

περίπτωςθ. Οι παράμετροι που κα ενςωματωκοφν ςτα πρωτόκολλα, κα πρζπει να οδθγοφν ςτθ 

ςυμπλιρωςθ με επάρκεια των παραμζτρων του Εντφπου Αναφοράσ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ τθσ 

κατάςταςθσ διατιρθςθσ τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ για τθν Ζκκεςθ του άρκρου 17 

τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. 

 Ρρογραμματιςμόσ ετιςιων επιςκζψεων  

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα ετιςιων επιςκζψεων για τα τρία ςτάδια εργαςιϊν πεδίου, το 

οποίο και κα τεκμθριϊςει. Κατά τθ φάςθ Β’, ςυνιςτάται να γίνουν επιςκζψεισ με τρόπο ϊςτε να 

μπορεί να ςυμπλθρωκοφν οι φόρμεσ και να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
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κατάςταςθσ διατιρθςθσ όλων των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ ςτθν περιοχι μελζτθσ 

και να μποροφν να προτακοφν ικανοποιθτικζσ τιμζσ αναφοράσ και ςτόχοι διατιρθςθσ για τθν 

περιοχι. Ενδεχομζνωσ, κάποιεσ τοποκεςίεσ δειγματολθψίασ τθσ φάςθσ Β μπορεί να αποδειχκοφν 

ακατάλλθλεσ, οπότε και να αλλαχκοφν κατά τθν επόμενθ περίοδο.  

 Κατάρτιςθ προςχεδίου ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ προγραμματίςτθκαν να 

ςυλλεχκοφν με βάςθ το ςχζδιο δειγματολθψίασ 

Ο Ανάδοχοσ κα καταρτίςει προςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου, όπωσ προγραμματίςτθκαν 

να ςυλλεχκοφν με βάςθ τθν κατάρτιςθ του ςχεδίου δειγματολθψίασ. Σε ςφντομθ αναφορά ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει τθν αναμενόμενθ ποιότθτα των δεδομζνων και να παρουςιάςει 

τον τρόπο που κα εκτιμθκεί  

για τουσ τφπουσ οικοτόπων : α) το εφροσ εξάπλωςισ τουσ (range),  β) τθν ζκταςθ, γ) τισ δομζσ και 

λειτουργίεσ, δ) τισ επιδράςεισ - πιζςεισ - απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ).  

για τα φυτικά είδθ: α) το εφροσ εξάπλωςισ των ειδϊν (range),  β) το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ 

(population size), γ) το είδοσ και τθν ζκταςθ των ενδιαιτθμάτων του (habitat area), δ) τισ επιδράςεισ 

- πιζςεισ - απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ).  

Τζλοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τον τρόπο που κα είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει τθν τάςθ των ωσ 

άνω, με βάςθ δεδομζνα παρελκόντων ετϊν ι/ και μελλοντικά δεδομζνα που κα προκφψουν από τθ 

ςυνζχιςθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ.  

Επιπρόςκετα, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει ςτο Φορζα Διαχείριςθσ αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ 

παρουςίασ κάκε ςθμαντικοφ φυτικοφ είδουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα απαιτοφνται: (α) Δφο αποξθραμζνα 

δείγματα ερμπαρίου τα  οποία  ζχουν προςδιοριςτεί ταξινομικά, με πλιρεισ καρτζλεσ (αρικμόσ  

δείγματοσ, πλιρεσ επιςτθμονικό όνομα, οικογζνεια, ακριβισ κζςθ,  γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ, 

ενδιαίτθμα, χρϊμα άνκουσ, εκτίμθςθ  πλθκυςμοφ ςτθ κζςθ), και (β) Ρλοφςιο, ψθφιακό 

φωτογραφικό υλικό υψθλισ  ανάλυςθσ (≥5 megapixels) από τθ κζςθ ςυλλογισ κάκε ςθμαντικοφ 

φυτικοφ είδουσ (φωτογραφικό υλικό από το βιότοπο όπου  ςυνυπάρχει με άλλα είδθ, το ενδιαίτθμα 

του είδουσ, τον πλθκυςμό είδουσ,  και από τα άνκθ, ταξιανκίεσ, καρποφσ, φφλλα βάςθσ κ.λπ.). 

Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τον τρόπο που κα είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει τθν τάςθ 

των ωσ άνω, με βάςθ δεδομζνα παρελκόντων ετϊν ι/ και μελλοντικά δεδομζνα που κα προκφψουν 

από τθ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα προςδιορίςει και κα 

τεκμθριϊςει ποια από τα ςτοιχεία που κα κατακζςει κα πρζπει πικανόν να κεωροφνται απόρρθτα 

και κα προτείνει τρόπουσ χειριςμοφ των απόρρθτων αυτϊν δεδομζνων. 

Ειδικότερα:  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΥΡΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ  

Ο Ανάδοχοσ, προκειμζνου να προςδιορίςει τισ κζςεισ επιτόπιων επιςκζψεων κα κακορίςει τα 

απαιτοφμενα επιςτθμονικά κριτιρια (π.χ. πρότυπο εξάπλωςθσ, διαφοροποίθςθ των οικοτόπων ςε 

οικολογικοφσ υπο-τφπουσ), με ςκοπό τθν επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ και ωσ εκ τοφτου 
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αντικειμενικι επιλογι περιοχϊν με επιβεβαιωμζνθ τθν παρουςία του εξεταηόμενου κάκε φορά 

τφπου οικοτόπου. 

Οι επιτόπιεσ επιςκζψεισ κα αντιςτοιχοφν ςε χωρικό επίπεδο ςε κζςεισ δειγματολθψίασ τθσ μελζτθσ 

«Αναγνϊριςθ και περιγραφι των τφπων οικοτόπων ςε περιοχζσ ενδιαφζροντοσ για τθ διατιρθςθ τθσ 

φφςθσ» (ΥΡΕΧΩΔΕ, Βϋ ΚΡΣ (1999-2001), ϊςτε με αντιπροςωπευτικό τρόπο να μποροφν να 

αξιολογοφνται οι τφποι οικοτόπων ςε επίπεδο φυτογεωγραφικισ-χλωριδικισ περιοχισ. Σθμειϊνεται 

ότι ςτόχοσ δεν είναι θ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ ι θ επιβεβαίωςθ παρουςίασ ενόσ τφπου 

οικοτόπου, αλλά μόνο θ εποπτεία και θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε τφπου 

οικοτόπου.  

τισ περιοχζσ του Δικτφου Natura 2000 (ΣΚ) όπου δεν ζγινε χαρτογράφθςθ των τφπων οικοτόπων 

ςτο πλαίςιο τθσ προαναφερόμενθσ μελζτθσ, κα κακοριςτοφν κζςεισ επιτόπιων επιςκζψεων εκ νζου. 

Ο ανάδοχοσ κα κακορίςει ζνα ελάχιςτο αρικμό δειγματολθψιϊν για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

κατάςταςθσ διατιρθςθσ τφπων οικοτόπων ςε κάκε ΤΚΣ, με τρόπο ϊςτε αρικμθτικά ςε γενικζσ 

γραμμζσ να αντιςτοιχεί με τον αρικμό των 5 επιφανειϊν δειγματολθψίασ (relevés) ανά τφπο 

οικοτόπου (ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό βζβαια είναι εφικτό).  

Εκτόσ των περιοχϊν του Δικτφου Natura 2000 κα κακοριςτεί ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ επιτόπιων 

επιςκζψεων και ςχετικϊν δειγματολθψιϊν ςυμπλιρωςθσ πρωτοκόλλων αξιολόγθςθσ που κα 

αντιςτοιχεί αρικμθτικά περίπου ςτο 25% του ςυνόλου των επιςκζψεων που κα πραγματοποιθκοφν 

και του ςυνόλου των δειγματολθψιϊν και πρωτοκόλλων αξιολόγθςθσ που κα ςυμπλθρωκοφν ςτο 

εςωτερικό του δικτφου Natura 2000, εκτόσ και τεκμθριϊνεται διαφορετικό ποςοςτό από τον 

Ανάδοχο. 

Οι κζςεισ δειγματολθψίασ κα λάβουν πλζον το χαρακτιρα μόνιμων επιφανειϊν παρακολοφκθςθσ 

τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ τθσ βλάςτθςθσ-τφπων οικοτόπων.  

Σθμειϊνεται ότι εντόσ του ΤΚΣ θ εξάπλωςθ των τφπων οικοτόπων κεωρείται επιβεβαιωμζνθ από τθν 

υπάρχουςα μελζτθ τθσ αναγνϊριςθσ και περιγραφισ των τφπων οικοτόπων.  

Σε ότι αφορά ςτο πρόγραμμα ετιςιων επιςκζψεων: κατά τθ Φάςθ Β, ςυνιςτάται να γίνουν 

επιςκζψεισ για όλουσ τουσ τφπουσ οικοτόπων. Αν προκφπτει ανάγκθ να γίνει δειγματολθψία ςε 

περιοχζσ εκτόσ του Δικτφου Natura 2000, οι κζςεισ δειγματολθψίασ ςυνιςτάται να καλφπτουν 

τουλάχιςτον το 15% του αρικμοφ των επιςκζψεων εντόσ του Δικτφου Νatura 2000, εκτόσ και 

τεκμθριϊνεται θ ανάγκθ διαφορετικισ προςζγγιςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ανωτζρω προςζγγιςθ 

κρίνεται μθ εφικτι, ο Ανάδοχοσ κα τεκμθριϊςει τθν άποψι του και κα υποβάλλει το πρόγραμμα 

δειγματολθψιϊν του με τρόπο ϊςτε με τισ επιςκζψεισ τθσ Φάςθσ Β να μπορεί να εξαχκοφν 

ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ όλων των τφπων οικοτόπων και να 

μποροφν να προτακοφν ικανοποιθτικζσ τιμζσ αναφοράσ και ςτόχοι διατιρθςθσ για τον ΤΚΣ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι κα ολοκλθρωκεί θ κάλυψθ των περιοχϊν Natura κατά τθ Φάςθ Γ.  

Κατά τθ Φάςθ Γ, οι επιτόπιεσ επιςκζψεισ κα επικεντρωκοφν ςε κζςεισ ςτισ οποίεσ θ επιτόπια 

επίςκεψθ κατά τισ προθγοφμενεσ φάςεισ κατζδειξε προβλιματα.  
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Οι παράμετροι που κα ενςωματωκοφν ςτα πρωτόκολλα για τθν αξιολόγθςθ ι τθν επαναξιολόγθςθ 

τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων, κα πρζπει να οδθγοφν ςτθ ςυμπλιρωςθ με 

επάρκεια των παραμζτρων του Εντφπου Αναφοράσ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ τφπων οικοτόπων για τθν Ζκκεςθ του άρκρου 17 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  

Επίςθσ, ο ανάδοχοσ κα διαμορφϊςει και κα παραδϊςει για τισ περιοχζσ που κα εφαρμόςει 

δειγματολθψίεσ πεδίου, αρχείο ιςοχψϊν ςε GIS, βαςιςμζνο ςτθν καλφτερθ διακζςιμθ πλθροφορία 

και τεχνολογία ανά 20 m. Για τθ διαμόρφωςθ του αρχείου των ιςοχψϊν κα λθφκοφν υπόψθ τα 

παραδοτζα του ζργου τθσ αναγνϊριςθσ και περιγραφισ των τφπων οικοτόπων ςε περιοχζσ 

ενδιαφζροντοσ για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ.  

Οι εργαςίεσ ςτο πεδίο κα γίνουν με ςυνδυαςμό αεροφωτογραφιϊν και εικόνων δορυφορικισ 

τθλεπιςκόπθςθσ. 

Για τα είδθ χλωρίδασ  

Σε ότι αφορά ςτο πρόγραμμα ετιςιων επιςκζψεων ςτο πεδίο, αυτό κα είναι ςχεδιαςμζνο με τζτοιο 

τρόπο ϊςτε με τισ επιςκζψεισ τθσ φάςθσ Β να μπορεί να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ όλων των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ και να 

μποροφν να προτακοφν ικανοποιθτικζσ τιμζσ αναφοράσ και ςτόχοι διατιρθςθσ.  

Οι παράμετροι που κα ενςωματωκοφν ςτα πρωτόκολλα για τθν αξιολόγθςθ ι τθν επαναξιολόγθςθ 

τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν, κα πρζπει να οδθγοφν ςτθ ςυμπλιρωςθ με επάρκεια των 

παραμζτρων του Εντφπου Αναφοράσ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ειδϊν 

για τθν Ζκκεςθ του άρκρου 17 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. 

Τα παραδοτζα τθσ φάςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο κοινό (διαβοφλευςθ μζςω internet – θμερίδα 

ανακοίνωςθσ). 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Α’  

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω 

αναφερόμενο ςκεπτικό και θ μορφι τουσ (θλεκτρονικι ι/και ζντυπθ) φαίνεται ςτον Ρίνακα 3: 

1. Κατάλογοσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ για τα οποία κα 

πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ πεδίου με ςχετικι ειςθγθτικι ζκκεςθ.  

2. Ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ 

δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε είδουσ και 

τφπου οικοτόπου και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ.  

3. Ρρόταςθ κακοριςμοφ πλζγματοσ (grid) αναφοράσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ  χωρικισ 

αποτφπωςθσ κατανομισ για κάκε είδοσ ςτθν περιοχι.  

4. Υποχρεωτικι χωρικι αποτφπωςθ τθσ κατανομισ κάκε είδουσ ςε πλζγμα αναφοράσ 10 x 10 

km, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ-ειςιγθςθ. 
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5. Γεωγραφικι αποτφπωςθ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (διανυςματικισ μορφισ 

χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία, γραμμζσ ι πολφγωνα ανάλογα με τθ μορφι των πρωτογενϊν 

δεδομζνων) τθσ δυνθτικισ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ 

ζκκεςθ-ειςιγθςθ. Θ ζκκεςθ αυτι κα αφορά ςε κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου που 

αποτελεί αντικείμενο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςισ του 

ςτο παρόν πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να 

ςυνοψίηει τθν υπάρχουςα γνϊςθ και ταυτόχρονα να υπθρετεί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που 

προκφπτουν από τισ υποχρεϊςεισ και τουσ ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. 

6. Τεκμθριωμζνθ επιςτθμονικά πρόταςθ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν πεδίου (αρικμοφ και 

κζςεων επιςκζψεων πεδίου ςυνολικά και ανά φάςθ  οι εργαςίεσ πεδίου). Θ πρόταςθ κα 

περιλαμβάνει : - Τον τφπο των πρωτογενϊν δεδομζνων που κα ςυλλεχκοφν από τισ 

επιτόπιεσ δειγματολθψίεσ (παρουςία/ απουςία, ςχετικι αφκονία, πυκνότθτα, 

φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ κλπ), - Τον αρικμό και τθ χωροκζτθςθ των κζςεων 

δειγματολθψίασ ςε κατάλλθλο υπόβακρο, - Τθ μεκοδολογία διερεφνθςθσ των μθ γνωςτϊν 

εμφανίςεων κακενόσ από τα υπό μελζτθ είδθ και τφπουσ οικοτόπων, - Τθν εποχι και 

μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ, - Τθν επαναλθψιμότθτα τθσ δειγματολθψίασ. 

7. Τα πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, εργαςιϊν πεδίου και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ που κα εφαρμοςτοφν κατά τισ 

επιςκζψεισ ςτο πεδίο. 

8. Ρροςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ προγραμματίςτθκαν να ςυλλεχκοφν με 

βάςθ το ςχζδιο δειγματολθψίασ.  

Πλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτον Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 

Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου ςε 3 αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, 

υποβάλλονται εκ νζου ςε θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον 

Ρίνακα Β8), ςε 5 και 3 αντίτυπα, αντίςτοιχα. 

 

ΨΑΣΘ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 

ΑΝΑΨΟΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΩΩΝ ΔΙΑΤΘΘΣΘΣ 

 Συνζχιςθ τθσ βιβλιογραφικισ ςυλλογισ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεχίςει τθ ςυλλογι, καταγραφι και χωρικι αποτφπωςθ των υπαρχουςϊν 

αναφορϊν εξάπλωςθσ -τουλάχιςτον των τελευταίων 40 ετϊν- για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου, 

ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα και τθν ακρίβεια των βιβλιογραφικϊν δεδομζνων (ςθμειακά, 

γραμμικά ι επιφανειακά δεδομζνα κατανομισ). 

 Συλλογι πλθροφοριϊν πεδίου 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει ςτο πεδίο τισ πλθροφορίεσ που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τον 

προγραμματιςμό τθσ φάςθσ Α. Ο Ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 

Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου πριν από κάκε επιτόπια επίςκεψθ. Σε κάκε επίςκεψθ ςτο 
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πεδίο κα λαμβάνει φωτογραφίεσ και κα δθμιουργεί ςχετικό αρχείο λιψεων, με ςτόχο τθ βελτίωςθ 

τθσ τεκμθρίωςθσ, τθσ επαλικευςθσ και του ελζγχου. Αναλυτικζσ λεπτομζρειεσ για τθν μορφι των 

φωτογραφιϊν και τα ςτοιχεία που κα τισ ςυνοδεφουν κα κακοριςτοφν ςε ςυνεργαςία με το Φορζα 

Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ 

«Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ 

Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων».  

 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςε βάςθ δεδομζνων  

Ο Ανάδοχοσ κα καταχωριςει ςε βάςθ δεδομζνων που κα του δοκεί από τον Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων, Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ 

τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ 

Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων», όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου. Θ βάςθ δεδομζνων κα περιζχει όλα τα ςτοιχεία 

εκείνα που κα οδθγοφν ςτθ χαρτογραφικι αποτφπωςθ που ηθτείται ςε GIS.  

 Αξιολόγθςθ δεδομζνων και εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ τφπου 

οικοτόπου  

Ο Ανάδοχοσ κα αξιολογιςει τθν κατάςταςθ διατιρθςθσ κάκε είδουσ χλωρίδασ και τφπου οικοτόπου. 

 Για τα είδθ θ αξιολόγθςθ κα γίνει  με βάςθ τισ παραμζτρουσ:  

(α) εφροσ εξάπλωςθσ (range),  

(β) μζγεκοσ του πλθκυςμοφ (population size),  

(γ) ζκταςθ των ενδιαιτθμάτων του (habitat area),  

(δ) επιδράςεισ/πιζςεισ/απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ)  

και για τουσ τφπουσ οικοτόπων με βάςθ τισ παραμζτρουσ : 

(α) εφροσ εξάπλωςθσ (range),  

(β) ζκταςθ,  

(γ) δομζσ και λειτουργίεσ,  

(δ) επιδράςεισ/πιζςεισ/απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ).  

Θ αξιολόγθςθ κα γίνει α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα 

κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ 

τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ, ςυνολικά για τον ΤΚΣ. Θ αναγωγι τθσ αξιολόγθςθσ από το επίπεδο του 

κελιοφ του πλζγματοσ αναφοράσ (grid) ςτο επίπεδο του ΤΚΣ (εφόςον ο ΤΚΣ καλφπτει κελιά 

περιςςότερα του ενόσ), κα γίνει με μακθματικι προςζγγιςθ που κα δοκεί από τον Φορζα 

Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ 



ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

  65 / 118  

 

«Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ 

Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων», θ οποία κα βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ που ακολουκικθκε για τθ ςφνκεςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ ζκκεςθσ αναφοράσ τθσ περιόδου 2000-2006. 

 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου  

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά τθν εξάπλωςθ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου ςε κατάλλθλο 

υπόβακρο. Θ αποτφπωςθ κα γίνει αρχικά με πολφγωνα γραμμζσ ι ςθμεία ςε κλίμακα (π.χ. 1:50.000) 

και με τρόπο ϊςτε εν τζλει να μθν υπάρχει αλλθλεπικάλυψθ τθσ εξάπλωςθσ των τφπων οικοτόπων ι 

των ειδϊν. Για τον κακοριςμό τθσ μεκόδου αποτφπωςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί (κλίμακα κλπ) και 

τον κακοριςμό τθσ ελάχιςτθσ χαρτογραφικισ επιφάνειασ κα υπάρξει ςυνεργαςία μεταξφ του 

Αναδόχου και του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Στθ 

ςυνζχεια κα εφαρμοςτεί πάνω ςτα όρια πλζγμα αναφοράσ α) 10 χ 10 km και β) ςε αναλυτικότερο 

πλζγμα αναφοράσ ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ φάςθσ Α και κα γίνει χαρτογραφικι 

αποτφπωςθ τθσ εξάπλωςθσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ ςτα προαναφερόμενα 

πλζγματα.  

Για είδθ ςπάνια, ενδθμικά ι προτεραιότθτασ κα γίνει επιπλζον αποτφπωςθ με χρωματικι 

διαβάκμιςθ και ςχετικό επεξθγθματικό υπόμνθμα. Θ χρωματικι διαβάκμιςθ ςτο εςωτερικό του 

κελιοφ του πλζγματοσ αναφοράσ κα ςχετίηεται με: 

α) ποςοτικι αξιολόγθςθ με βάςθ το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ 

του οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ 

β) ποιοτικι αξιολόγθςθ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ του 

οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ με βάςθ τισ 4 κλάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ φόρμα τθσ 

ζκκεςθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ (A= ικανοποιθτικι κατάςταςθ διατιρθςθσ, 

B=ανεπαρκισ κατ. διατιρθςθσ, Γ = κακι κατ. διατιρθςθσ, Δ = άγνωςτθ κατ. διατιρθςθσ). 

Στθν περίπτωςθ που δεν μπορεί να αποτυπωκεί θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα με χρωματικι 

διαβάκμιςθ, ο Ανάδοχοσ, εφόςον είναι εφικτό, μπορεί να αποτυπϊςει με χρωματικι διαβάκμιςθ 

τθν ζκταςθ τθσ φπαρξθσ κατάλλθλου ενδιαιτιματοσ εντόσ του πλζγματοσ αναφοράσ, με ςχετικό 

επεξθγθματικό υπόμνθμα. 

Για τουσ τφπουσ οικοτόπων ςτουσ χάρτεσ κα εμφανίηονται και οι ιςοχψείσ.  

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά ςε διανυςματικι μορφι και ςε πλζγμα 10 Χ10 km το 

εφροσ εξάπλωςθσ (range) κάκε τφπου οικοτόπου και είδουσ. 

 Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ διαφορϊν  

Ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει και κα αξιολογιςει τισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ 

εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ τθν περίοδο 2000 – 2006.  

 Κακοριςμόσ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ (Favourable Reference Values) 
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Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει Ικανοποιθτικζσ Τιμζσ Αναφοράσ (εφρουσ εξάπλωςθσ - range και ζκταςθσ - 

area) για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου. Οι τιμζσ κα αναφζρονται ςυνολικά ςτον ΤΚΣ. 

 Κακοριςμόσ Στόχων Διατιρθςθσ (Conservation objectives) 

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει Στόχουσ Διατιρθςθσ για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου. Οι ςτόχοι κα 

αφοροφν τον ΤΚΣ που απαντάται το είδοσ και  θ παρουςία του αξιολογείται ωσ ςθμαντικι.  

Για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ και ςτόχων Διατιρθςθσ, ο 

Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τον Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 

Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και 

επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ 

Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων». 

Τα παραδοτζα τθσ φάςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο κοινό (διαβοφλευςθ μζςω internet – θμερίδα 

ανακοίνωςθσ). 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Βϋ  

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω 

αναφερόμενο ςκεπτικό και θ μορφι τουσ (θλεκτρονικι ι/και ζντυπθ). Συγκεντρωτικά τα παραδοτζα 

του Α τμιματοσ αναφζρονται  ςτον Ρίνακα Β8: 

1. Συμπλθρωμζνθ ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα 

ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ 

κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ ςε GIS.  

2. Τα ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου και για 

κάκε κζςθ επιτόπιου ελζγχου αποτυπωμζνα ςε βάςθ δεδομζνων και αρχεία GIS. 

3. Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για κάκε τφπο 

οικοτόπου, ςτον ΤΚΣ, για κάκε κελί αναφοράσ που κα γίνουν δειγματολθψίεσ ι που είναι 

δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

4. Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου: α) ςτα κελιά του 

πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι 

τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ςτουσ 

ΤΚΣ/ΗΕΡ. 

5. Χάρτεσ υφιςτάμενθσ κατανομισ και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περιγραφι τθσ Φάςθσ Β’.  

6. Ζκκεςθ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ 

εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  

7. Ρρόταςθ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference Values) για κάκε είδοσ και τφπο 

οικοτόπου ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ. 
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8. Ρρόταςθ Στόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου 

ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ. 

9. Ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ φάςθσ Β’, όπου κα αναγράφονται όλα τα προβλιματα που 

παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο επιλφκθκαν.  

10. Συμπλθρωμζνο-επικαιροποιθμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου τθσ φάςθσ Γ’ με βάςθ τα προσ 

επίλυςθ προβλιματα, κατά τθ ςυλλογι δεδομζνων πεδίου, που εντοπίςτθκαν. 

11. Φωτογραφικό (ψθφιακό) υλικό από τισ επιςκζψεισ πεδίου (μεκοδολογία, τφποι οικοτόπων, 

εξωτερικά μορφολογικά χαρακτθριςτικά είδουσ),  ενθμερωτικό υλικό για τα κζντρα ενθμζρωςθσ 

(θλεκτρονικι μορφι). 

12. Δείγματα ερμπαρίου 

Πλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου 

και Χ. Αράχκου ςε 3 αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, υποβάλλονται εκ νζου 

ςε θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον Ρίνακα Β8), ςε 5 και 3 

αντίτυπα, αντίςτοιχα. 

 

ΨΑΣΘ Γ: ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΤΘΘΣΘΣ - ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ 

ΡΟΤΑΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΙΚΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ 

 Συνζχιςθ και ολοκλιρωςθ τθσ βιβλιογραφικισ ςυλλογισ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεχίςει τθ ςυλλογι, καταγραφι και χωρικι αποτφπωςθ των υπαρχουςϊν 

αναφορϊν εξάπλωςθσ -τουλάχιςτον των τελευταίων 40 ετϊν- για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου, 

ανάλογα με τθ διακεςιμότθτα και τθν ακρίβεια των βιβλιογραφικϊν δεδομζνων (ςθμειακά, 

γραμμικά ι επιφανειακά δεδομζνα κατανομισ). 

 Συλλογι δεδομζνων πεδίου  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει ςτο πεδίο τισ πλθροφορίεσ που ζχουν κακοριςτεί ςτον προγραμματιςμό 

τθσ φάςθσ Α’, και τθν επικαιροποιθμζνθ του μορφι, όπωσ εγκρίκθκε ςτθ φάςθ Β’. Ο Ανάδοχοσ κα 

ενθμερϊνει το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου πριν 

από κάκε επιτόπια επίςκεψθ. 

 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςε βάςθ δεδομζνων  

Ο Ανάδοχοσ κα καταχωριςει ςε βάςθ δεδομζνων που κα του δοκεί από το Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ 

τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ 

Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων», όλεσ τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου.  
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 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου  

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά τθν εξάπλωςθ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου ςε κατάλλθλο 

υπόβακρο. Θ αποτφπωςθ κα γίνει αρχικά με πολφγωνα, γραμμζσ ι ςθμεία ςε κλίμακα (π.χ. 

1:50.000) και με τρόπο ϊςτε εν τζλει να μθν υπάρχει αλλθλεπικάλυψθ τθσ εξάπλωςθσ των τφπων 

οικοτόπων ι των ειδϊν. Για τον κακοριςμό τθσ μεκόδου αποτφπωςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί 

(κλίμακα κ.λπ.) και τον κακοριςμό τθσ ελάχιςτθσ χαρτογραφικισ επιφάνειασ κα υπάρξει ςυνεργαςία 

μεταξφ του Αναδόχου και του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων, Ρεριςτερίου και Χ. 

Αράχκου. Στθ ςυνζχεια κα εφαρμοςτεί πάνω ςτα όρια πλζγμα αναφοράσ α) 10 χ 10 km και β) ςε 

αναλυτικότερο πλζγμα αναφοράσ ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ φάςθσ Α και κα γίνει 

χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ εξάπλωςθσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ ςτα 

προαναφερόμενα πλζγματα 

Για τφπουσ οικοτόπου ςπάνιουσ, προτεραιότθτασ κ.λπ. (ι και για άλλουσ εφόςον προτακοφν από 

τον Ανάδοχο ι το ΦΔ) κα γίνει επιπλζον αποτφπωςθ με χρωματικι διαβάκμιςθ και ςχετικό 

επεξθγθματικό υπόμνθμα. Θ χρωματικι διαβάκμιςθ ςτο εςωτερικό του κελιοφ του πλζγματοσ 

αναφοράσ κα ςχετίηεται με: 

α) ποςοτικι αξιολόγθςθ με βάςθ τθν ζκταςθ του τφπου οικοτόπου ςτο εςωτερικό του κελιοφ του 

οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ 

β) ποιοτικι αξιολόγθςθ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ του 

οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ με βάςθ τισ 4 κλάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ φόρμα τθσ 

ζκκεςθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ (A = ικανοποιθτικι κατάςταςθ διατιρθςθσ, B = 

ανεπαρκισ κατάςταςθ διατιρθςθσ , Γ = κακι κατάςταςθ διατιρθςθσ, Δ = άγνωςτθ κατάςταςθ 

διατιρθςθσ). 

Επίςθσ για τα είδθ κα γίνει αποτφπωςθ με χρωματικι διαβάκμιςθ και ςχετικό επεξθγθματικό 

υπόμνθμα. Θ χρωματικι διαβάκμιςθ ςτο εςωτερικό του κελιοφ του πλζγματοσ αναφοράσ κα 

ςχετίηεται με: 

α) ποςοτικι αξιολόγθςθ με βάςθ τθν ζκταςθ του τφπου οικοτόπου ςτο εςωτερικό του κελιοφ του 

οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ, 

β) ποιοτικι αξιολόγθςθ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ του 

οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ με βάςθ τισ 4 κλάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ φόρμα τθσ 

ζκκεςθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ (A = ικανοποιθτικι κατάςταςθ διατιρθςθσ, B = 

ανεπαρκισ κατάςταςθ διατιρθςθσ, Γ = κακι κατάςταςθ διατιρθςθσ, Δ = άγνωςτθ κατάςταςθ 

διατιρθςθσ). 

Στθν περίπτωςθ που δεν μπορεί να αποτυπωκεί θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα με χρωματικι 

διαβάκμιςθ, ο Ανάδοχοσ, εφόςον είναι εφικτό, μπορεί να αποτυπϊςει με χρωματικι διαβάκμιςθ 

τθν ζκταςθ τθσ φπαρξθσ κατάλλθλου ενδιαιτιματοσ εντόσ του πλζγματοσ αναφοράσ, με ςχετικό 

επεξθγθματικό υπόμνθμα. 

Για τουσ τφπουσ οικοτόπων ςτουσ χάρτεσ κα εμφανίηονται και οι ιςοχψείσ. 
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Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά ςε διανυςματικι μορφι και ςε πλζγμα 10 Χ10 km το 

εφροσ εξάπλωςθσ (range) κάκε τφπου οικοτόπου. Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ κα προςδιορίςει και κα 

τεκμθριϊςει τισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα τθσ φάςθσ Β’.  

 Αξιολόγθςθ δεδομζνων και εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ και τφπου 

οικοτόπου  

Ο Ανάδοχοσ κα αξιολογιςει τθν κατάςταςθ διατιρθςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου ςτα κελιά 

του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι 

τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ. Θ 

αναγωγι από το επίπεδο του κελιοφ (grid) ςτο επίπεδο του ΤΚΣ GR 1430004 (εφόςον ο ΤΚΣ καλφπτει 

κελιά περιςςότερα του ενόσ) κα γίνει με μακθματικι προςζγγιςθ που κα δοκεί από το Φορζα 

Διαχείριςθσ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ ΡΕΙΣΤΕΚΟΥ ΚΑΙ Χ. ΑΑΧΘΟΥ  και τον Ανάδοχο τθσ 

μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και 

Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι 

αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων», θ οποία κα βαςίηεται ςτθν προςζγγιςθ που ακολουκικθκε για 

τθν ςφνκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ζκκεςθσ αναφοράσ τθσ περιόδου 2000-2006. 

 Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ διαφορϊν  

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει και κα αξιολογιςει τισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ τθσ 

κατάςταςθσ διατιρθςθσ τθσ φάςθσ Β’.  

 Ρρόταςθ για τα πρωτόκολλα και τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει πρόταςθ για τα πρωτόκολλα και τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ 

παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν και των τφπων οικοτόπων ςτθν περιοχι 

μελζτθσ. Θ πρόταςθ κα περιλαμβάνει αναλυτικι ανάπτυξθ των επιμζρουσ ςτόχων τθσ 

παρακολοφκθςθσ, τουσ επιμζρουσ τφπουσ παρακολοφκθςθσ και επιςκοπιςεων, τθν διαχείριςθ 

δεδομζνων, τθν εξαςφάλιςθ ποιότθτασ των δεδομζνων, τισ απαραίτθτεσ αναλφςεισ δεδομζνων. Θα 

περιλαμβάνει επίςθσ τθ διάκριςθ ςε επιμζρουσ δίκτυα παρακολοφκθςθσ ανάλογα με τουσ ςτόχουσ, 

π.χ. Γενικι επόπτευςθ τθσ κατάςταςθσ των ειδϊν, ειδικι παρακολοφκθςθ για είδθ ςε κρίςιμθ 

κατάςταςθ, παρακολοφκθςθ επίτευξθσ ςτόχων μζτρων αποκατάςταςθσ και προςταςίασ. Επίςθσ, κα 

πρζπει να προβλζπεται θ επανάλθψθ τθσ μεκοδολογίασ ςτθν περιοχι μελζτθσ κατά τισ ίδιεσ 

θμερομθνίεσ, ϊςτε θ ςυγκριςιμότθτα των αποτελεςμάτων να είναι εφικτι και να είναι δυνατι θ 

εκτίμθςθ των τάςεων (ενδεχομζνωσ και με εφαρμογι μακθματικϊν μοντζλων). 

Τα παραδοτζα τθσ φάςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο κοινό (διαβοφλευςθ μζςω internet – θμερίδα 

ανακοίνωςθσ). 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Γ’  

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω 

αναφερόμενο ςκεπτικό: 
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1. Συμπλθρωμζνθ τελικι ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα 

ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ 

εμφάνιςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ.  

2. Τα ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου και 

για κάκε κζςθ επιτόπιου ελζγχου ςε θλεκτρονικι μορφι, αποτυπωμζνα ςτθ βάςθ 

δεδομζνων. 

3. Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ 

και τφπου οικοτόπου που κα μελετθκεί ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ και για κάκε κελί αναφοράσ που κα 

γίνουν δειγματολθψίεσ ι που είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ 

αναφορζσ. 

4. Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ: 

ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με 

βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ 

κατάςταςθσ διατιρθςθσ. 

5. Χάρτεσ κατανομισ όςο και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου ςφμφωνα 

με τα αναφερόμενα ςτθν περιγραφι τθσ Φάςθσ Γ.  

6. Ζκκεςθ αποτφπωςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ κάκε τφπου οικοτόπου και είδουσ.  

7. Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων ςε Access 2007, εφόςον 

απαιτείται από τα παραδοτζα τθσ φάςθσ Β. 

8. Αρχείο με τισ ιςοχψείσ ςε περιοχζσ που μελετικθκαν οι χερςαίοι τφποι οικοτόπων 

9. Ειςιγθςθ για τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ 

διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων. 

10. Αναλυτικι ζκκεςθ με τθν αξία χριςθσ των παραδοτζων, (π.χ. αξιοποίθςθ των παραδοτζων 

ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςε αδειοδοτιςεισ, ςτθ ςτρατθγικι εκτίμθςθ, ςτον 

περιβαλλοντικό/χωροταξικό ςχεδιαςμό κ.λπ.) θ οποία κα προκφπτει από τθν κλίμακα 

εργαςίασ, τθ μεκοδολογία που χρθςιμοποιικθκε, τθν ποιότθτα των ςτοιχείων κ.λ.π. 

11. Συνολικι ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ μελζτθσ, όπου κα αναγράφονται όλα τα προβλιματα 

που παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο επιλφκθκαν.  

Τα παραδοτζα κάκε φάςθσ, πριν τθν ζγκριςι τουσ, αναρτϊνται ςτο διαδίκτυο για διαβοφλευςθ και 

ζκκεςθ των ςχολίων υποβάλλεται μαηί με τα παραδοτζα ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 

Τηουμζρκων, Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. 

Πλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου 

και Χ. Αράχκου ςε 3 αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, υποβάλλονται εκ νζου 

ςε θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον Ρίνακα Β8), ςε 5 και 3 

αντίτυπα, αντίςτοιχα. 
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Ρίνακασ Β8. Ραραδοτζα και μορφι (θλεκτρονικι, ζντυπθ) των επιμζρουσ Ψάςεων του Τμιματοσ 

Α του Ρρογράμματοσ Καταγραφισ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν Ωλωρίδασ 

και Τφπων Οικοτόπων Κοινοτικοφ Ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Ψορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Ω. Αράχκου. 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Α’  Μορφι παραδοτζου 

  Θλεκτρονικι 
Ζντυπ
θ 

1. Κατάλογοσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ για τα οποία 
κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ πεδίου με ςχετικι ειςθγθτικι ζκκεςθ.  

* 
 

2. Ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα 
ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ 
καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτόπου και 
κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ.  

* 
 

3. Ρρόταςθ κακοριςμοφ πλζγματοσ (grid) αναφοράσ για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ  χωρικισ αποτφπωςθσ κατανομισ για κάκε είδοσ ςτθν 
περιοχι.  

* 
 

4. Υποχρεωτικι χωρικι αποτφπωςθ τθσ κατανομισ κάκε είδουσ ςε πλζγμα 
αναφοράσ 10 x 10 km, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ-
ειςιγθςθ. 

* 
 

5. Γεωγραφικι αποτφπωςθ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν 
(διανυςματικισ μορφισ χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία, γραμμζσ ι πολφγωνα 
ανάλογα με τθ μορφι των πρωτογενϊν δεδομζνων) τθσ δυνθτικισ 
εξάπλωςθσ κάκε είδουσ, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ-
ειςιγθςθ. Θ ζκκεςθ αυτι κα αφορά ςε κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου 
που αποτελεί αντικείμενο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
κατάςταςθσ διατιρθςισ του ςτο παρόν πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και 
κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να ςυνοψίηει τθν υπάρχουςα γνϊςθ 
και ταυτόχρονα να υπθρετεί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που προκφπτουν 
από τισ υποχρεϊςεισ και τουσ ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. 

* 
 

6. Τεκμθριωμζνθ επιςτθμονικά πρόταςθ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν 
πεδίου (αρικμοφ και κζςεων επιςκζψεων πεδίου ςυνολικά και ανά φάςθ  
οι εργαςίεσ πεδίου). Θ πρόταςθ κα περιλαμβάνει : - Τον τφπο των 
πρωτογενϊν δεδομζνων που κα ςυλλεχκοφν από τισ επιτόπιεσ 
δειγματολθψίεσ (παρουςία/ απουςία, ςχετικι αφκονία, πυκνότθτα, 
φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ κλπ), - Τον αρικμό και τθ χωροκζτθςθ των 
κζςεων δειγματολθψίασ ςε κατάλλθλο υπόβακρο, - Τθ μεκοδολογία 
διερεφνθςθσ των μθ γνωςτϊν εμφανίςεων κακενόσ από τα υπό μελζτθ 
είδθ και τφπουσ οικοτόπων, - Τθν εποχι και μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ, - 
Τθν επαναλθψιμότθτα τθσ δειγματολθψίασ 

* * 

7. Τα πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, εργαςιϊν πεδίου και αξιολόγθςθσ τθσ 
κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ 
που κα εφαρμοςτοφν κατά τισ επιςκζψεισ ςτο πεδίο. 

* 
 

8. Ρροςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ προγραμματίςτθκαν 
να ςυλλεχκοφν με βάςθ το ςχζδιο δειγματολθψίασ.  

* * 
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ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Βϋ Θλεκτρονικι 
Ζντυπ
θ 

1.    Συμπλθρωμζνθ ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ που κα ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ 
για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε είδουσ και τφπου 
οικοτόπου και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ ςε GIS.  

* 
 

2.    Τα ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και 
τφπο οικοτόπου και για κάκε κζςθ επιτόπιου ελζγχου αποτυπωμζνα ςε 
βάςθ δεδομζνων και αρχεία GIS. 

* 
 

3.    Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ για κάκε τφπο οικοτόπου, ςτον ΤΚΣ, για κάκε κελί αναφοράσ 
που κα γίνουν δειγματολθψίεσ ι που είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με 
βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

* 
 

4.    Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ και τφπου 
οικοτόπου: α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει 
δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ 
και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 
διατιρθςθσ ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ. 

* 
 

5.    Χάρτεσ υφιςτάμενθσ κατανομισ και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ 
και τφπο οικοτόπου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περιγραφι τθσ 
Φάςθσ Β’.  

* 
 

6.     Ζκκεςθ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με τθν 
προθγοφμενθ ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  

* * 

7.    Ρρόταςθ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference 
Values) για κάκε είδοσ και τφπο οικοτόπου ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ. 

* * 

8.    Ρρόταςθ Στόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) για κάκε είδοσ 
και τφπο οικοτόπου ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ. 

* * 

9.     Ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ φάςθσ Β’, όπου κα αναγράφονται όλα τα 
προβλιματα που παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο επιλφκθκαν.  

* * 

10.   Συμπλθρωμζνο-επικαιροποιθμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου τθσ 
φάςθσ Γ’ με βάςθ τα προσ επίλυςθ προβλιματα που εντοπίςτθκαν κατά το 
πρϊτο ζτοσ ςυλλογισ δεδομζνων πεδίου. 

* * 

11.   Φωτογραφικό (ψθφιακό) υλικό από τισ επιςκζψεισ πεδίου 
(μεκοδολογία, τφποι οικοτόπων, εξωτερικά μορφολογικά χαρακτθριςτικά 
είδουσ),  ενθμερωτικό υλικό για τα κζντρα ενθμζρωςθσ (θλεκτρονικι 
μορφι). 

* 
 

12. Δείγματα ερμπαρίου 
 

* 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Γ’ 
Θλεκτρονικ
ι 

Ζντυπ
θ 

1. Συμπλθρωμζνθ τελικι ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ 
βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα 
δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε είδουσ 
και τφπου οικοτόπου και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ.  

*   
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2. Τα ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και 
τφπο οικοτόπου και για κάκε κζςθ επιτόπιου ελζγχου ςε θλεκτρονικι 
μορφι, αποτυπωμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

* 
 

3. Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ και τφπου οικοτόπου που κα μελετθκεί ςτουσ 
ΤΚΣ/ΗΕΡ και για κάκε κελί αναφοράσ που κα γίνουν δειγματολθψίεσ ι που 
είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

* 
 

4. Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ για κάκε είδοσ και τφπο 
οικοτόπου ςτουσ ΤΚΣ/ΗΕΡ: ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα 
γίνει δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι 
τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ 
κατάςταςθσ διατιρθςθσ. 

* 
 

5. Χάρτεσ κατανομισ όςο και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ και τφπο 
οικοτόπου.  

* 
 

6. Ζκκεςθ αποτφπωςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ τθσ 
κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε τφπου οικοτόπου και είδουσ.  

* * 

7. Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων ςε 
Access 2007, εφόςον απαιτείται από τα παραδοτζα τθσ φάςθσ Β. 

* 
 

8. Αρχείο με τισ ιςοχψείσ ςε περιοχζσ που μελετικθκαν οι χερςαίοι τφποι 
οικοτόπων 

* 
 

9. Ειςιγθςθ για τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ 
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των τφπων οικοτόπων. 

* * 

10. Αναλυτικι ζκκεςθ με τθν αξία χριςθσ των παραδοτζων, (π.χ. 
αξιοποίθςθ των παραδοτζων ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςε αδειοδοτιςεισ, 
ςτθ ςτρατθγικι εκτίμθςθ, ςτον περιβαλλοντικό/χωροταξικό ςχεδιαςμό 
κ.λπ.) θ οποία κα προκφπτει από τθν κλίμακα εργαςίασ, τθ μεκοδολογία 
που χρθςιμοποιικθκε, τθν ποιότθτα των ςτοιχείων κ.λπ. 

* * 

11. Συνολικι ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ μελζτθσ, όπου κα αναγράφονται 
όλα τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο 
επιλφκθκαν.  

* * 
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1.3 Τμιμα Β: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΕΙΔΩΝ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ, ΕΡΕΤΩΝ, 

ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ - ΨΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΤΕΑ   

 

Οι εργαςίεσ που κα υλοποιθκοφν, για το Τμιμα Β, από τον Ανάδοχο περιγράφονται ςε τρεισ (3) 
διακριτζσ φάςεισ, ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΨΑΣΘ Α: ΡΟΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ 

 Οριςτικοποίθςθ του καταλόγου των ειδϊν που αποτελοφν αντικείμενο του προγράμματοσ 
παρακολοφκθςθσ   

Ο Ανάδοχοσ κα οριςτικοποιιςει ςε ςυνεργαςία με το Φορζα Διαχείριςθσ τουσ καταλόγουσ των 
ειδϊν που αποτελοφν αντικείμενο του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. Ενδεχομζνωσ, και κατά τθν 
κρίςθ του Αναδόχου, είναι δυνατόν να ενταχκοφν ςτο αντικείμενο του προγράμματοσ 
παρακολοφκθςθσ είδθ που αξιολογοφνται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικά για τθν Ελλάδα.  

 Βιβλιογραφικι ςυλλογι, καταγραφι και χωρικι αποτφπωςθ κάκε είδουσ  

Για κάκε είδοσ, ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει, κα καταγράψει και κα αποτυπϊςει χωρικά ςε GIS και ςε 
κατάλλθλο χαρτογραφικό υπόβακρο τισ υπάρχουςεσ αναφορζσ εξάπλωςθσ -τουλάχιςτον των 
τελευταίων 40 ετϊν- ανάλογα βζβαια με τθ διακεςιμότθτα και τθν ακρίβεια των βιβλιογραφικϊν 
δεδομζνων (ςθμειακά, γραμμικά ι επιφανειακά δεδομζνα κατανομισ).  Οι πθγζσ που κα 
χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι τεκμθριωμζνθσ αξιοπιςτίασ, δθλ.:  

α) πθγζσ οι οποίεσ είτε δθμοςιεφονται μετά από επιςτθμονικι κρίςθ, είτε υπόκεινται ςτθν κριτικι 
τθσ ευρφτερθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, όπωσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ δθμοςιευμζνεσ ςε ζγκυρα 
διεκνι και εκνικά επιςτθμονικά περιοδικά, επιςτθμονικζσ ανακοινϊςεισ οι οποίεσ ζγιναν αποδεκτζσ 
κατόπιν αξιολόγθςθσ ςε διεκνι και ελλθνικά ςυνζδρια, επιςτθμονικά βιβλία ανάλογου 
περιεχομζνου,  

β) πθγζσ οι οποίεσ δεν ζχουν εκτεκεί ςτθν κρίςθ τθσ ευρφτερθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ και για το 
λόγο αυτό απαιτείται περαιτζρω ζλεγχοσ τθσ αξιοπιςτίασ τουσ, όπωσ επίςθμεσ εκκζςεισ 
ερευνθτικϊν ι άλλων ζργων, περιβαλλοντικζσ μελζτεσ με γενικότερθ ι ειδικότερθ, αποκλειςτικι ι 
εν μζρει, ςτα είδθ και ςτα ενδιαιτιματά τουσ (π.χ. Ειδικζσ Ρεριβαλλοντικζσ Μελζτεσ), επιςτθμονικϊσ 
τεκμθριωμζνεσ εκκζςεισ, μελζτεσ, ι εκδόςεισ,  

γ) αδθμοςίευτα δεδομζνα ατόμων ι φορζων τεκμθριωμζνθσ αξιοπιςτίασ, τα οποία περιζχονται ςε 
προςωπικά αρχεία ειδικϊν με αποδεδειγμζνθ εμπειρία και αρχεία κεςμοκετθμζνων φορζων (π.χ. 
βάςεισ δεδομζνων ερευνθτικϊν φορζων).  

Οι πλθροφορίεσ κα ςυγκεντρωκοφν ςε βάςθ δεδομζνων, θ οποία κα ζχει πρόβλεψθ για τθν 
αποτφπωςθ τθσ παρουςίασ κάκε είδουσ, που ζχει τεκμθριωκεί ςτθ βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ 
(Ζτοσ και εποχι ι ακριβισ θμερομθνία, αρικμόσ κελιοφ πλζγματοσ ι ςυντεταγμζνεσ, ονομαςία 
περιοχισ, ονοματεπϊνυμο ερευνθτι, φορζασ ζρευνασ, αναφορά βιβλιογραφίασ, δειγματολθπτικό 
μζςο, αξιολόγθςθ τθσ δειγματολθψίασ). Θ βάςθ αυτι κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ τθσ 
πλθροφορίασ ςε GIS. Ο Ανάδοχοσ κα εντοπίςει τα ςθμαντικότερα κενά τθσ βιβλιογραφίασ. 

 Κατάρτιςθ ςυνοπτικισ αναφοράσ υπάρχουςασ γνϊςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα ετοιμάςει μια ςυνοπτικι αναφορά για κάκε είδοσ που αποτελεί αντικείμενο του 
προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςισ του. Αυτι θ 
ςυνοπτικι αναφορά κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να ςυνοψίηει τθν υπάρχουςα γνϊςθ και 
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ταυτόχρονα να υπθρετεί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τισ υποχρεϊςεισ και τουσ 
ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ για τθν ορνικοπανίδα, αντίςτοιχα.  

 Τεκμθρίωςθ και οργάνωςθ ςχεδίου επιτόπιων επιςκζψεων  

Ο Ανάδοχοσ κα καταρτίςει το ςχζδιο επιτόπιων επιςκζψεων με ςκοπό τθ ςυμπλιρωςθ των 
πρωτοκόλλων αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 
αιτιολογιςει τθν αποτελεςματικότθτα του ςχιματοσ εργαςίασ πεδίου, δθλαδι τθν οργάνωςθ των 
ςτακμϊν δειγματολθψίασ, τισ ςυχνότθτεσ των δειγματολθψιϊν και τουσ τρόπουσ δειγματολθψίασ 
για τα διαφορετικά ςτάδια ηωισ των ειδϊν, με τρόπο που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ χωρικι 
κάλυψθ, ικανοποιϊντασ ταυτόχρονα και τισ εποχιακζσ ανάγκεσ μετακίνθςθσ ι εφρεςθσ των ειδϊν. 
Ιδιαίτερθ ςθμαςία κα πρζπει να δοκεί και ςτο ςυγχρονιςμό των εργαςιϊν πεδίου. Για τθν εκτίμθςθ 
τθσ παρουςίασ των ειδϊν ςε ΤΚΣ και ΗΕΡ κα λθφκοφν υπόψθ θ βάςθ δεδομζνων του Δικτφου 
Natura 2000 αλλά και θ ςυλλογι των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν.  

 Κακοριςμόσ τθσ ζνταςθσ και του προτφπου κατανομισ των δειγματολθψιϊν και κακοριςμόσ 
του πλζγματοσ αναφοράσ  

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεννόθςθ με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και 
Χ. Αράχκου κα κακορίςει: α) τθν ζνταςθ τθσ δειγματολθπτικισ προςπάκειασ, β) το πρότυπο 
κατανομισ των δειγματολθψιϊν εντόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ γ) το πλζγμα (grid) αναφοράσ ανά 
είδοσ, ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ (10 x 10 km). Επιπλζον, κα κακοριςτεί και ζνα 
αναλυτικότερο πλζγμα με πιο λεπτομερι χωρικι πλθροφορία (2 x 2 km ι 1 x 1 km) για τα είδθ 
προτεραιότθτασ ςε ΤΚΣ και ΗΕΡ. 

Τα κριτιρια κακοριςμοφ τθσ ζνταςθσ δειγματολθψίασ και του τρόπου κατανομισ των 
δειγματολθψιϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν και για τον κακοριςμό του κατάλλθλου πλζγματοσ 
αναφοράσ για τα είδθ είναι τα ακόλουκα: α) κριτιρια αφκονίασ (ςπάνιο, ςποραδικό, μζςθ αφκονία, 
άφκονο, πολφ κοινό ι και ομαδοποιιςεισ τουσ) και β) κριτιρια ευκφνθσ διατιρθςθσ για κάκε είδοσ. 
Θ ευκφνθ διατιρθςθσ εξαρτάται από παραμζτρουσ όπωσ ο χαρακτθριςμόσ του είδουσ ωσ 
προτεραιότθτασ από τθν Οδθγία των οικοτόπων, ο ενδθμιςμόσ του είδουσ, ο βακμόσ τρωτότθτασ-
ευαιςκθςίασ του είδουσ κ.α.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ τουσ ότι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε 
τφπου οικοτόπου και είδουσ κα γίνει: α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει 
δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι 
δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ, β) ςτουσ τφπουσ οικοτόπων ι τα είδθ που ζχουν 
ςθμαντικι παρουςία και δεν αναφζρoνται απλϊσ ωσ παρόντα και γ) ςυνολικά ςτθν περιοχι 
ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. 

 Οργάνωςθ μεκόδου δειγματολθψίασ  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει τθ βζλτιςτθ μζκοδο δειγματολθψίασ τθν οποία και κα 
τεκμθριϊςει. Οι μζκοδοι και οι τεχνικζσ δειγματολθψίασ και οι μζκοδοι καταγραφισ των 
ενδιαιτθμάτων κα πρζπει να αιτιολογθκοφν και να υποςτθρίηονται από ςχετικά διεκνι ι εκνικά 
πρότυπα ι από τθ διεκνι επιςτθμονικι βιβλιογραφία. Θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ κα λαμβάνει υπ’ 
όψθ τισ ιδιαίτερεσ οικολογικζσ προτιμιςεισ και το βιολογικό κφκλο του κάκε είδουσ, κακϊσ και τθν 
εποχι δραςτθριότθτάσ του, ϊςτε να μεγιςτοποιθκεί θ πικανότθτα δειγματολθψίασ του ςτο πεδίο.  

 Κακοριςμόσ πρωτοκόλλων για τθν εργαςία ςτο πεδίο  

Ο Ανάδοχοσ κα κακορίςει τα πρωτοκόλλα εργαςιϊν πεδίου για τθν αξιολόγθςθ ι τθν 
επαναξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν. Στα πρωτόκολλα ςυλλογισ δεδομζνων κα 
πρζπει να ςυμπεριλαμβάνονται και θ καταγραφι των κατάλλθλων κατά περίπτωςθ 
περιβαλλοντικϊν παραμζτρων για κάκε είδοσ, όπωσ και οι ανκρωπογενείσ πιζςεισ κατά περίπτωςθ. 
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Οι παράμετροι που κα ενςωματωκοφν ςτα πρωτόκολλα, κα πρζπει να οδθγοφν ςτθ ςυμπλιρωςθ με 
επάρκεια των παραμζτρων του Εντφπου Αναφοράσ εποπτείασ και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ 
διατιρθςθσ ειδϊν για τθν Ζκκεςθ του άρκρου 17 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και των αντίςτοιχων 
παραμζτρων για τθν ζκκεςθ τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ για τθν ορνικοπανίδα. 

 Ρρογραμματιςμόσ ετιςιων επιςκζψεων  

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα ετιςιων επιςκζψεων για τα τρία ςτάδια εργαςιϊν πεδίου, το 
οποίο και κα τεκμθριϊςει. Κατά τθ φάςθ Β’, ςυνιςτάται να γίνουν επιςκζψεισ με τρόπο ϊςτε να 
μπορεί να ςυμπλθρωκοφν οι φόρμεσ και να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
κατάςταςθσ διατιρθςθσ όλων των ειδϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ και να μποροφν να προτακοφν 
ικανοποιθτικζσ τιμζσ αναφοράσ και ςτόχοι διατιρθςθσ για τθν περιοχι.   

Ενδεχομζνωσ, κάποιεσ τοποκεςίεσ δειγματολθψίασ τθσ φάςθσ Β να αποδειχκοφν ακατάλλθλεσ, 
οπότε και να αλλαχκοφν κατά τισ επόμενεσ δειγματολθπτικζσ προςπάκειεσ.  

 Κατάρτιςθ προςχεδίου ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ προγραμματίςτθκαν να 
ςυλλεχκοφν με βάςθ το ςχζδιο δειγματολθψίασ 

Ο Ανάδοχοσ κα καταρτίςει προςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου, όπωσ προγραμματίςτθκαν 
να ςυλλεχκοφν με βάςθ τθν κατάρτιςθ του ςχεδίου δειγματολθψίασ. Σε ςφντομθ αναφορά ο 
Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναφζρει τθν αναμενόμενθ ποιότθτα των δεδομζνων και να παρουςιάςει 
τον τρόπο που κα εκτιμθκεί για τα είδθ:   

(α) το εφροσ εξάπλωςισ των ειδϊν (range),  

(β) το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ (population size),  

(γ) το είδοσ και τθν ζκταςθ των ενδιαιτθμάτων του (habitat area),  

(δ) τισ επιδράςεισ - πιζςεισ - απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ)  

Επιπρόςκετα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει ςτο Φορζα Διαχείριςθσ αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ 
παρουςίασ των ειδϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα απαιτοφνται: (α) Ρλοφςιο, ψθφιακό φωτογραφικό υλικό 
υψθλισ  ανάλυςθσ (≥5 megapixels) από τθ κζςθ παρατιρθςθσ κάκε είδουσ (φωτογραφικό υλικό 
από το βιότοπο όπου  ςυνυπάρχει με άλλα είδθ, το ενδιαίτθμα του είδουσ, τον πλθκυςμό είδουσ,  
ςυμπεριφορά κ.λπ.), (β) βιντεοςκόπθςθ κατά τθν παρατιρθςθ των ειδϊν. 

Τζλοσ κα πρζπει να παρουςιάςει τον τρόπο που κα είναι ςε κζςθ να εκτιμιςει τθν τάςθ των ωσ 
άνω, με βάςθ δεδομζνα παρελκόντων ετϊν ι/ και μελλοντικά δεδομζνα που κα προκφψουν από τθ 
ςυνζχιςθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα προςδιορίςει και κα τεκμθριϊςει 
ποια από τα ςτοιχεία που κα κατακζςει κα πρζπει πικανόν να κεωροφνται απόρρθτα και κα 
προτείνει τρόπουσ χειριςμοφ των απόρρθτων αυτϊν δεδομζνων. 

Ειδικότερα: 

Α. Για τα Αςπόνδυλα 

Για τθν απόκτθςθ δεδομζνων ςε ότι αφορά τθ βιοποικιλότθτα των αςπονδφλων, προτείνεται θ 
επιλεκτικι χριςθ διαφορετικϊν μεκόδων παγίδευςθσ των ειδϊν. Θ ομάδα εργαςίασ κα βαςιςτεί 
ςτθν εμπειρία των επιςτθμόνων τθσ για τον κακοριςμό τθσ καταλλθλότερθσ χρονικισ ςτιγμισ όςον 
αφορά τθν τοποκζτθςθ των παγίδων ςτο πεδίο. Φυςικά κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ το γεγονόσ ότι 
το Εκνικό Ράρκο χαρακτθρίηεται κυρίωσ από ορεινζσ εκτάςεισ και επομζνωσ οι δειγματολθψίεσ 
προτείνεται να γίνονται ςε κατάλλθλθ χρονικι περίοδο. 

Για τθν πλθκυςμιακι μελζτθ των εδαφόβιων εντόμων κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν παγίδεσ 
παρεμβολισ (pitfall traps). 
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Για τισ δειγματολθψίεσ ςτο πεδίο των ειδϊν των Ορκοπτζρων και άλλων ιπτάμενων εντόμων 
(Oδοντόγνακα), που είναι δυνατό να παρατθρθκοφν με οπτικι παρατιρθςθ προτείνεται να 
χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ των διαδρομϊν (line transect sampling). Το μζγεκοσ των διαδρομϊν και 
οι επαναλιψεισ ςε κάκε τφπο οικοτόπου κα κακοριςτοφν μετά τθν αυτοψία που κα 
πραγματοποιιςει θ ομάδα εργαςίασ. Θ απόςπαςθ ατόμων από το πεδίο κα δικαιολογείται μόνο ςε 
ειδικζσ περιπτϊςεισ.  

 

Β. Για τθν ιχκυοπανίδα  

Οι δειγματολθψίεσ (εργαςίεσ πεδίου) για τθν εκτίμθςθ των πλθκυςμϊν τθσ άγριασ πζςτροφασ, 
κακϊσ και των λοιπϊν ειδϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε μόνιμα υδάτινα ςϊματα των λεκανϊν 
απορροισ, του Αχελϊου και του Άραχκου. Θ εποχι και θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ κα πρζπει να 
επιλζγονται (τεκμθριωμζνα) με βάςθ τθ βιολογία των ειδϊν (π.χ. τον αναπαραγωγικό κφκλο τουσ, 
τισ εποχζσ που είναι πιο δραςτιρια κ.λπ.). Κατά τθ  χριςθ μεκόδων παγίδευςθσ των ειδϊν κα 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μθν διαταραχκοφν οι πλθκυςμοί των ειδϊν.   

 

 

Γ. Για τα ερπετά  

Οι δειγματολθψίεσ (εργαςίεσ πεδίου) για τα είδθ ερπετϊν κα πρζπει να ςυνδυάηονται με τον 
καλφτερο δυνατό τρόπο (χρονικά και χωρικά) ϊςτε θ τελικι εκτίμθςθ να προκφπτει από τθ 
διαβοφλευςθ και κοινι παρατιρθςθ ζμπειρων ερευνθτϊν. Θ εποχι και θ ςυχνότθτα 
δειγματολθψίασ κα πρζπει να επιλζγονται (τεκμθριωμζνα) με βάςθ τθ βιολογία των ειδϊν (π.χ. τον 
αναπαραγωγικό κφκλο τουσ, τισ εποχζσ που είναι πιο δραςτιρια, και τθ διακεςιμότθτα τθσ τροφισ). 
Κατά περίπτωςθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν όλεσ ι ςυνδυαςμόσ κάποιων μεκόδων. 

Για τθ μελζτθ των ερπετϊν ςυςτινεται να πραγματοποιθκοφν δειγματολθψίεσ α) τθν άνοιξθ που 
λόγω αναπαραγωγισ τα ερπετά είναι πιο κινθτικά και β) το φκινόπωρο που οι κερμοκραςίεσ είναι 
ευνοϊκζσ για μεγαλφτερα διαςτιματα δραςτθριότθτασ. Συςτινονται οι ακόλουκεσ μζκοδοι 
δειγματολθψίασ:  

1. Για τα κοινά και περιςςότερο κινθτικά είδθ (π.χ. ςαφρεσ, χελϊνεσ) θ μζκοδοσ τυχαίων 
διαδρομϊν, κατάλλθλθ και για τον υπολογιςμό τθσ πυκνότθτασ ενόσ είδουσ μζςα ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο οικότοπο ι κατά μικοσ μιασ κλίςθσ 

2. Για τα λιγότερο δραςτιρια ι με περιςςότερο κρυπτικι ςυμπεριφορά είδθ (π.χ. άποδεσ ςαφρεσ 
και φίδια) θ μζκοδοσ τυχαίων τετραγϊνων. Θ μζκοδοσ ςυνίςταται ςτθν επιλογι τυχαίων 
τετραγϊνων τα οποία ελζγχονται πλιρωσ για ερπετά και είναι αποτελεςματικι για τθ 
δειγματολθψία ςε δάςθ αραιά ι πυκνά, ςε περιοχζσ με φυλλοςτρωμνι και ςε ανοιχτζσ περιοχζσ 
με πζτρεσ.  

Κατά τθν πραγματοποίθςθ των δειγματολθψιϊν για τα ερπετά κατά μικοσ διαδρομϊν, κατά μικοσ 
ρεμάτων ι ποταμϊν κα ετοιμαςτεί και κα δοκεί λίςτα με τισ παρατθριςεισ άλλων ειδϊν πχ 
αμφιβίων, μικρϊν κθλαςτικϊν.    

 

 Δ. Για τα κθλαςτικά 

Οι δειγματολθψίεσ πεδίου για τα κθλαςτικά (ςαρκοφάγα, τρωκτικά,  χορτοφάγα κ.λπ.) κα πρζπει να 
ςυνδυάηονται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο (χρονικά και χωρικά) ϊςτε θ τελικι εκτίμθςθ να 
προκφπτει από τθ διαβοφλευςθ και κοινι παρατιρθςθ ζμπειρων ερευνθτϊν. Θ εποχι και θ 
ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν κα πρζπει να επιλζγεται (τεκμθριωμζνα) με βάςθ τθ βιολογία των 
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ειδϊν (π.χ. τον αναπαραγωγικό κφκλο τουσ, τισ εποχζσ που είναι πιο δραςτιρια, τθ διακεςιμότθτα 
τθσ τροφισ).  Για τθν αποφυγι τθσ όχλθςθσ, όταν πρόκειται για ςυλλιψεισ ι καταμετριςεισ 
εςωτερικά των καταφυγίων, οι δειγματολθψίεσ κα διαρκοφν τον ελάχιςτο δυνατό χρόνο κα γίνονται 
από ζναν ελάχιςτο αρικμό ερευνθτϊν.  

Ειδικότερα για  

- τα μικρά χερςαία κθλαςτικά κα πρζπει να εφαρμοςτοφν μεκοδολογίεσ που προτείνονται από τθ 
ςφγχρονθ βιβλιογραφία όπωσ: 

 Απευκείασ παρατιρθςθ (παρουςία / απουςία)  

 Ραγιδεφςεισ (Live trapping)  

 Συλλογι εμετικϊν ςυμπικτων από αρπακτικά πουλιά (Pellets) 

 Καταγραφι ζμμεςων δεικτϊν (π.χ. νεκρά ηϊα ςτο οδικό δίκτυο, για διάφορα χερςαία 
κθλαςτικά ι καταγραφι αποικιϊν). 

- τθ Βίδρα (Lutra lutra),  ωσ προσ τθ χωρικι διευκζτθςθ των δειγματολθπτικϊν ςτακμϊν ο Ανάδοχοσ 
κα πρζπει να εφαρμόςει τθ μζκοδο τθσ ςυςτθματικισ τυχαίασ δειγματολθψίασ.  

- τθν αγριόγατα (Felis sylvestris), θ παρουςία του μπορεί να πιςτοποιθκεί με διάφορεσ μεκόδουσ. 
Ενδεικτικά αναφζρονται:  

 Χριςθ τθλεχειριηόμενου φωτογραφικοφ ςυςτιματοσ (φωτοπαγίδασ) ι βιντεοκάμερασ 

 Χριςθ δολωματικισ επιφάνειασ 

 Ιχνθλαςία ςτο χιόνι. 

- το Ηαρκάδι και το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra)  θ παρακολοφκθςθ ςτο πεδίο μπορεί να γίνει με 
τισ εξισ μεκόδουσ/ τακτικζσ ι με ςυνδυαςμό αυτϊν: 

 Κακοριςμόσ και χριςθ κζςεων ι / και πεηοπορικϊν διαδρομϊν πλεονεκτικισ κζαςθσ 
προσ το ενδιαίτθμα του είδουσ. 

 Διενζργεια πεηοπορικϊν διαδρομϊν εντόσ του ενδιαιτιματοσ του είδουσ. 

 Συνεντεφξεισ με κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ τθσ υπαίκρου. 

- τθν Καφζ αρκοφδα (Ursus arctos) θ παρακολοφκθςθ μπορεί να γίνει με μεκοδολογία, θ οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει : 

 Ζμμεςθ ςυςτθματικι καταγραφι βιοδθλωτικϊν ενδείξεων αρκοφδασ με ςυςτθματικι 
ςάρωςθ δικτφου.  

 Συςτθματικι ετιςια καταγραφι των ενδείξεων παρουςίασ κθλυκϊν ατόμων με μικρά 
τθσ ίδιασ αναπαραγωγικισ χρονιάσ.  

 Ρλθκυςμιακι ανάλυςθ και γενετικι ταυτοποίθςθ με ανάλυςθ γενετικοφ υλικοφ (DNA με 
τεχνικι PCR). 

 Αυτόματθ φωτογράφθςθ με φωτογραφικζσ μθχανζσ αυτόματθσ ενεργοποίθςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνα ςθμεία – περάςματα του βιοτόπου. 

- τον Λφκο (Canis lupus) θ παρακολοφκθςθ μπορεί να γίνει με μεκοδολογία που περιλαμβάνει: 

 Συλλογι δεδομζνων βιοδθλωτικϊν ενδείξεων με διενζργεια διατομϊν (line transects, 
script transects) πεηι ι από οχιματα κινοφμενα με χαμθλι ταχφτθτα.  

 Συλλογι δεδομζνων με παρακολοφκθςθ διαδρομϊν ατόμων λφκου ςτο χιόνι 
(snowtracking).  

 Συλλογι δεδομζνων με τθ βοικεια simulated howling survey, εκτόσ περιόδου 
γεννιςεων και ανατροφισ απογόνων, ςε περιοχζσ που είναι πικανό να αποτελοφν 
κζςεισ φωλιάςματοσ των ηϊων. 
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Ε. Για τα είδθ ορνικοπανίδασ  

Οι βαςικζσ μζκοδοι καταγραφϊν τθσ ορνικοπανίδασ που εκτιμάται ότι κα πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν εργαςία πεδίου είναι οι εξισ: 

o Point counts, δθλαδι είτε καταγραφι από εποπτικά ςθμεία (π.χ. από κορυφζσ λόφων, επάνω 
ι απζναντι ςε ορκοπλαγιζσ) είτε καταγραφι ςε ςυγκεκριμζνθ επιφάνεια γφρω από 
κακοριςμζνα ςθμεία. Θ μζκοδοσ προςαρμόηεται ανάλογα με τα είδθ προσ διερεφνθςθ και 
μπορεί να ςυνδυαςκεί με χαρτογράφθςθ επικρατειϊν (territory mapping). Θ μζκοδοσ μπορεί 
να δϊςει ικανοποιθτικζσ ποςοτικζσ εκτιμιςεισ όταν εφαρμόηεται ςωςτά. 

o Line transects, δθλαδι καταγραφζσ επάνω και εκατζρωκεν ςυγκεκριμζνων διαδρομϊν. Ο 
παρατθρθτισ είτε βρίςκεται ςε ςυνεχι κίνθςθ είτε ςταματάει ανά τακτά διαςτιματα 
ςυνδυάηοντασ τθ μζκοδο με point counts. Διεξάγονται διαδρομζσ με τα πόδια (1-2 χλμ) ι και 
με αυτοκίνθτο (κινοφμενο με ςτακερι ταχφτθτα ζωσ 20 χλμ. για αποςτάςεισ 5-15 χλμ). Θ 
μζκοδοσ μπορεί να δϊςει ικανοποιθτικζσ εκτιμιςεισ ςχετικισ αφκονίασ για κάποια είδθ.  

o Direct counts. Καταγραφι με άμεςθ παρατιρθςθ από κατάλλθλεσ κζςεισ. Χρθςιμοποιείται 
όταν απογράφονται είδθ ςε πτιςθ επάνω από κατάλλθλεσ κζςεισ (π.χ. αρπακτικά κατά τθ 
μετανάςτευςθ), κακϊσ και για είδθ που αναπαράγονται ςε αποικίεσ (π.χ. ερωδιοί, πελεκάνοι, 
κορμοράνοι, γλαρόνια, καλαςςοποφλια). Θ ακρίβεια τθσ καταγραφισ εξαρτάται από το είδοσ 
και το μζγεκοσ τθσ περιοχισ.  

o Look and see. Καταγραφζσ από επιλεγμζνεσ κζςεισ - διαδρομζσ με βάςθ τθν προθγοφμενθ 
γνϊςθ τθσ περιοχισ ι τισ απαιτιςεισ ςε ενδιαίτθμα των υπό εξζταςθ ειδϊν. Ο ερευνθτισ 
επιλζγει εκ των προτζρων τισ πλζον κατάλλθλεσ κατά τθν κρίςθ του κζςεισ ι διαδρομζσ 
(γνωςτζσ κζςεισ φωλιάςματοσ, κατάλλθλο ενδιαίτθμα από χάρτθ βλάςτθςθσ) και διεξάγει τθν 
ζρευνα πεδίου. Συνικωσ με τθν πάροδο του χρόνου θ βελτίωςθ τθσ εξοικείωςθσ με τθν 
περιοχι, αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτα των καταγραφϊν. Θ μζκοδοσ είναι 
αποτελεςματικι για τθν καταγραφι αρκετϊν αναπαραγόμενων αρπακτικϊν ειδϊν όπωσ ο 
χρυςαετόσ. Σε περιπτϊςεισ εντοπιςμοφ φωλιϊν αρπακτικϊν ειδϊν προτεραιότθτασ, κρίνεται 
απαραίτθτθ θ εξακρίβωςθ του αναπαραγωγικοφ αποτελζςματοσ (αποτυχία ι επιτυχισ 
πτζρωςθ νεοςςϊν), με επανάλθψθ τθσ επίςκεψθσ τθν κατάλλθλθ περίοδο. Θα πρζπει να 
λαμβάνεται πρόνοια ϊςτε ο ερευνθτισ να εξετάηει όλθ τθν ζκταςθ κατάλλθλου ενδιαιτιματοσ 
εντόσ τθσ περιοχισ ζρευνασ.  

Τα παραδοτζα τθσ φάςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο κοινό (διαβοφλευςθ μζςω internet – θμερίδα 
ανακοίνωςθσ). 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Α’  

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω 
αναφερόμενο ςκεπτικό και θ μορφι τουσ (θλεκτρονικι ι/και ζντυπθ). Συγκεντρωτικά τα 
παραδοτζα, τθσ Φάςθσ Α του Τμιματοσ Β αναφζρονται ςτον Ρίνακα Β9: 

1. Κατάλογοσ των ειδϊν για τα οποία κα πραγματοποιθκοφν εργαςίεσ πεδίου με ςχετικι 
ειςθγθτικι ζκκεςθ.  

2. Ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ 
δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε είδουσ και 
τφπου οικοτόπου και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ.  
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3. Ρρόταςθ κακοριςμοφ πλζγματοσ (grid) αναφοράσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ  χωρικισ 
αποτφπωςθσ κατανομισ για κάκε είδοσ ςτθν περιοχι.  

4. Υποχρεωτικι χωρικι αποτφπωςθ τθσ κατανομισ κάκε είδουσ ςε πλζγμα αναφοράσ 10 x 10 
km, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ-ειςιγθςθ. 

5. Γεωγραφικι αποτφπωςθ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν (διανυςματικισ μορφισ 
χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία, γραμμζσ ι πολφγωνα ανάλογα με τθ μορφι των πρωτογενϊν 
δεδομζνων) τθσ δυνθτικισ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ 
ζκκεςθ-ειςιγθςθ. Θ ζκκεςθ αυτι κα αφορά ςε κάκε είδοσ που αποτελεί αντικείμενο 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςισ του ςτο παρόν πρόγραμμα 
παρακολοφκθςθσ και κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να ςυνοψίηει τθν υπάρχουςα 
γνϊςθ και ταυτόχρονα να υπθρετεί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τισ 
υποχρεϊςεισ και τουσ ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ και τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ. 

6. Τεκμθριωμζνθ επιςτθμονικά πρόταςθ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν πεδίου (αρικμοφ και 
κζςεων επιςκζψεων πεδίου ςυνολικά και ανά ζτοσ εργαςιϊν πεδίου). Θ πρόταςθ κα 
περιλαμβάνει: - Τον τφπο των πρωτογενϊν δεδομζνων που κα ςυλλεχκοφν από τισ 
επιτόπιεσ δειγματολθψίεσ (παρουςία/ απουςία, ςχετικι αφκονία, πυκνότθτα, 
φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ κ.λπ.). - Τον αρικμό και τθ χωροκζτθςθ των κζςεων 
δειγματολθψίασ ςε κατάλλθλο υπόβακρο - Τθ μεκοδολογία διερεφνθςθσ των μθ γνωςτϊν 
εμφανίςεων κακενόσ από τα υπό μελζτθ είδθ - Τθν εποχι και μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ - 
Τθν επαναλθψιμότθτα τθσ δειγματολθψίασ 

7. Τα πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, εργαςιϊν πεδίου και αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ 
διατιρθςθσ των ειδϊν που κα εφαρμοςτοφν κατά τισ επιςκζψεισ ςτο πεδίο. 

8. Ρροςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ προγραμματίςτθκαν να ςυλλεχκοφν με 
βάςθ το ςχζδιο δειγματολθψίασ, προκειμζνου να γίνει αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 
διατιρθςθσ των ειδϊν.  

Πλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου 
και Χ. Αράχκου ςε 3 αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, υποβάλλονται εκ νζου 
ςε θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον Ρίνακα Β9), ςε 5 και 3 
αντίτυπα, αντίςτοιχα. 

 

ΨΑΣΘ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΤΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΑΝΑΨΟΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΩΩΝ ΔΙΑΤΘΘΣΘΣ 

 Συνζχιςθ τθσ βιβλιογραφικισ ςυλλογισ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεχίςει τθ ςυλλογι, καταγραφι και χωρικι αποτφπωςθ των υπαρχουςϊν 
αναφορϊν εξάπλωςθσ -τουλάχιςτον των τελευταίων 40 ετϊν- για κάκε είδοσ, ανάλογα με τθ 
διακεςιμότθτα και τθν ακρίβεια των βιβλιογραφικϊν δεδομζνων (ςθμειακά, γραμμικά ι 
επιφανειακά δεδομζνα κατανομισ). 

 Συλλογι πλθροφοριϊν πεδίου 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει ςτο πεδίο τισ πλθροφορίεσ που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τον 
προγραμματιςμό τθσ φάςθσ Α. Ο Ανάδοχοσ πριν από κάκε επιτόπια επίςκεψθ, κα ενθμερϊνει το 
Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Σε κάκε επίςκεψθ 
ςτο πεδίο κα λαμβάνει φωτογραφίεσ και κα δθμιουργεί ςχετικό αρχείο λιψεων, με ςτόχο τθ 
βελτίωςθ τθσ τεκμθρίωςθσ, τθσ επαλικευςθσ και του ελζγχου. 

 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςε βάςθ δεδομζνων  
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Ο Ανάδοχοσ κα καταχωριςει ςε βάςθ δεδομζνων που κα ετοιμαςτεί από τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ 
«Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ 
Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των 
αποτελεςμάτων» του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΚΑ, όλεσ τισ πλθροφορίεσ που 
απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ. Θ βάςθ δεδομζνων κα 
περιζχει όλα τα ςτοιχεία εκείνα που κα οδθγοφν ςτθ χαρτογραφικι αποτφπωςθ που ηθτείται ςε GIS.  

 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ κρίςιμων ενδιαιτθμάτων  

Για τα είδθ ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ των ΗΕΡ ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει χάρτεσ με τα κρίςιμα 
ενδιαιτιματα των ειδϊν χαρακτθριςμοφ των ΗΕΡ. Οι χάρτεσ κα παραχκοφν ςε κλίμακα 1:50.000 ι 
και αναλυτικότερθ κατόπιν ςυννενόθςθσ με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 
Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Σθμειϊνεται ότι για ςθμαντικό αρικμό ΗΕΡ που αποτελοφςαν 
αντικείμενο τθσ μελζτθσ «Ρρόγραμμα επαναξιολόγθςθσ 69 Σθμαντικϊν Ρεριοχϊν για τα Ρουλιά για 
τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ τθσ Ορνικοπανίδασ. Σφνταξθ ςχεδίων δράςθσ 
για τθν προςταςία των ειδϊν προτεραιότθτασ» ζγινε χαρτογράφθςθ των κριςίμων ενδιαιτθμάτων το 
2009. Θ μελζτθ αυτι κα λθφκεί υπόψθ κατά τθ χαρτογράφθςθ των κριςίμων ενδιαιτθμάτων ειδϊν 
χαρακτθριςμοφ.  

 Αξιολόγθςθ δεδομζνων και εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ  

Ο Ανάδοχοσ κα αξιολογιςει τθν κατάςταςθ διατιρθςθσ κάκε είδουσ με βάςθ τισ παραμζτρουσ (α) 
εφροσ εξάπλωςθσ (range), (β) μζγεκοσ του πλθκυςμοφ (population size), (γ) ζκταςθ των 
ενδιαιτθμάτων του (habitat area), (δ) επιδράςεισ - πιζςεισ - απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ) και 
κάκε τφπου οικοτόπου με βάςθ τισ παραμζτρουσ  (α) το εφροσ εξάπλωςισ του (range), (β) τθν 
ζκταςθ, (γ) τισ δομζσ και λειτουργίεσ, (δ) τισ επιδράςεισ/πιζςεισ/απειλζσ (προοπτικζσ διατιρθςθσ). Θ 
αξιολόγθςθ κα γίνει α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα 
κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ 
τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ, ςτισ περιοχζσ ΤΚΣ και ΗΕΡ ςτο πάρκο. Θ αναγωγι τθσ αξιολόγθςθσ από 
το επίπεδο του κελιοφ του πλζγματοσ αναφοράσ (grid) ςτο επίπεδο των ΤΚΣ (εφόςον ο ΤΚΣ καλφπτει 
κελιά περιςςότερα του ενόσ), κα γίνει με μακθματικι προςζγγιςθ που κα δοκεί από τον Ανάδοχο 
τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και 
Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι 
αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων» ςε ςυνεννόθςθ με το Φορζα Διαχείριςθσ και θ οποία κα βαςίηεται 
ςτθν προςζγγιςθ που ακολουκικθκε για τθ ςφνκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ζκκεςθσ αναφοράσ τθσ 
περιόδου 2000-2006. 

 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ  

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά τθν εξάπλωςθ κάκε είδουσ ςε κατάλλθλο υπόβακρο. Θ 
αποτφπωςθ κα γίνει αρχικά με πολφγωνα γραμμζσ ι ςθμεία ςε κλίμακα (π.χ. 1:50.000) και με τρόπο 
ϊςτε εν τζλει να μθν υπάρχει αλλθλεπικάλυψθ τθσ εξάπλωςθσ των ειδϊν. Για τον κακοριςμό τθσ 
μεκόδου αποτφπωςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί (κλίμακα κλπ) και τον κακοριςμό τθσ ελάχιςτθσ 
χαρτογραφικισ επιφάνειασ κα υπάρξει ςυνεργαςία μεταξφ του Αναδόχου και του Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Στθ ςυνζχεια κα εφαρμοςτεί 
πάνω ςτα όρια πλζγμα αναφοράσ α) 10 x 10 km και β) ςε αναλυτικότερο πλζγμα αναφοράσ 
ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ φάςθσ Α και κα γίνει χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ 
εξάπλωςθσ των ειδϊν ςτα προαναφερόμενα πλζγματα.   

Για είδθ ςπάνια, ενδθμικά ι προτεραιότθτασ κα γίνει επιπλζον αποτφπωςθ με χρωματικι 
διαβάκμιςθ και ςχετικό επεξθγθματικό υπόμνθμα. Θ χρωματικι διαβάκμιςθ ςτο εςωτερικό του 
κελιοφ του πλζγματοσ αναφοράσ κα ςχετίηεται με: 
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α) ποςοτικι αξιολόγθςθ με βάςθ το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ 
του οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ 

β) ποιοτικι αξιολόγθςθ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ του 
οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ με βάςθ τισ 4 κλάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ φόρμα τθσ 
ζκκεςθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ (A = ικανοποιθτικι κατάςταςθ διατιρθςθσ, B = 
ανεπαρκισ κατάςταςθ διατιρθςθσ , Γ = κακι κατάςταςθ διατιρθςθσ, Δ = άγνωςτθ κατάςταςθ 
διατιρθςθσ). 

Στθν περίπτωςθ που δεν μπορεί να αποτυπωκεί θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα με χρωματικι 
διαβάκμιςθ, ο Ανάδοχοσ, εφόςον είναι εφικτό, μπορεί να αποτυπϊςει με χρωματικι διαβάκμιςθ 
τθν ζκταςθ τθσ φπαρξθσ κατάλλθλου ενδιαιτιματοσ εντόσ του πλζγματοσ αναφοράσ, με ςχετικό 
επεξθγθματικό υπόμνθμα.  

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά ςε διανυςματικι μορφι και ςε πλζγμα 10 Χ10 km το 
εφροσ εξάπλωςθσ (range) κάκε είδουσ. 

 Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ διαφορϊν  

Ο Ανάδοχοσ κα περιγράψει και κα αξιολογιςει τισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ 
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ τθν περίοδο 2000 – 2006). (Θ αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ των 
διαφορϊν δεν αφορά ςτα είδθ ορνικοπανίδασ).  

 Κακοριςμόσ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ (Favourable Reference Values) 

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει Ικανοποιθτικζσ Τιμζσ Αναφοράσ (εφρουσ εξάπλωςθσ - range και ζκταςθσ - 
area) για κάκε είδοσ. Οι τιμζσ κα αναφζρονται ςτον ΤΚΣ που απαντάται το είδοσ ι αντίςτοιχα ςτισ 
ΗΕΡ που απαντάται το είδοσ ορνικοπανίδασ. 

 Κακοριςμόσ Στόχων Διατιρθςθσ (Conservation objectives) 

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει Στόχουσ Διατιρθςθσ για κάκε είδοσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ, και κάκε είδοσ ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ ςτισ ΗΕΡ. Οι ςτόχοι κα αφοροφν τον ΤΚΣ 
που απαντάται το είδοσ και  θ παρουςία του αξιολογείται ωσ ςθμαντικι, κακϊσ και ςτισ ΗΕΡ που 
απαντϊνται τα είδθ ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ.  

Για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ και ςτόχων Διατιρθςθσ, ο 
Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τον Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 
Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και 
επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ 
Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων». 

Τα παραδοτζα τθσ φάςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο κοινό (διαβοφλευςθ μζςω internet – θμερίδα 
ανακοίνωςθσ). 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Β’  

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω 
αναφερόμενο ςκεπτικό και θ μορφι τουσ (θλεκτρονικι ι/και ζντυπθ). Συγκεντρωτικά τα παραδοτζα 
του τμιματοσ Β τθσ Β φάςθσ, αναφζρονται ςτον Ρίνακα Β9: 

1. Συμπλθρωμζνθ ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα 
ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ 
κάκε είδουσ και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ ςε GIS.  

2. Τα ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και για κάκε κζςθ επιτόπιου 
ελζγχου αποτυπωμζνα ςε βάςθ δεδομζνων και αρχεία GIS. 
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3. Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ, ςε 
ΤΚΣ/ΗΕΡ, για κάκε κελί αναφοράσ που κα γίνουν δειγματολθψίεσ ι που είναι δυνατι θ 
ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Αντίςτοιχα, για τθν ορνικοπανίδα, τα 
ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ 2009/147/ΕΚ. 

4. Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ: α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) 
όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν 
κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ςτισ περιοχζσ ΤΚΣ/ΗΕΡ. 

5. Χάρτεσ υφιςτάμενθσ κατανομισ και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν περιγραφι τθσ Φάςθσ Β’.  

6. Χάρτεσ με τα κρίςιμα ενδιαιτιματα των ειδϊν ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ ςτισ ΗΕΡ. Οι 
χάρτεσ κα είναι ςε κλίμακα 1:50.000 ι και αναλυτικότερθ. 

7. Ζκκεςθ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ 
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  

8. Ρρόταςθ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference Values) για κάκε είδοσ ςε ΤΚΣ 
/ΗΕΡ και για κάκε είδοσ ορνικοπανίδασ αντίςτοιχα. 

9. Ρρόταςθ Στόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) για κάκε είδοσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ για 
τον ΤΚΣ και για κάκε είδοσ ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ ςτισ ΗΕΡ. 

10. Συμπλθρωμζνο-επικαιροποιθμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου τθσ φάςθσ Γ’ με βάςθ τα προσ 
επίλυςθ προβλιματα που εντοπίςτθκαν κατά το πρϊτο ζτοσ ςυλλογισ δεδομζνων πεδίου. 

11. Ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ φάςθσ Β’, όπου κα αναγράφονται όλα τα προβλιματα που 
παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο επιλφκθκαν.  

12. Φωτογραφικό (ψθφιακό) υλικό από τισ επιςκζψεισ πεδίου για όλα τα είδθ που κα 
παρακολουκθκοφν, με ζμφαςθ, ςε επιμζρουσ εξωτερικά μορφολογικά χαρακτθριςτικά (πχ 
αναγνϊριςθ είδουσ), ςτοιχεία και κζςθ φωτογράφθςθσ και βιντεολιψεισ,  ενθμερωτικό υλικό 
για τα κζντρα ενθμζρωςθσ (θλεκτρονικι μορφι). 

Πλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτον Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 
Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου ςε 3 αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, 
υποβάλλονται εκ νζου ςε θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον 
Ρίνακα Β9), ςε 5 και 3 αντίτυπα, αντίςτοιχα. 

 

ΨΑΣΘ Γ: ΟΛΟΚΛΘΩΣΘ ΤΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΔΙΑΤΘΘΣΘΣ- ΣΥΓΚΟΤΘΣΘ 
ΡΟΤΑΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΙΚΘΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ  

 Συνζχιςθ και ολοκλιρωςθ τθσ βιβλιογραφικισ ςυλλογισ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεχίςει τθ ςυλλογι, καταγραφι και χωρικι αποτφπωςθ των υπαρχουςϊν 
αναφορϊν εξάπλωςθσ -τουλάχιςτον των τελευταίων 40 ετϊν- για κάκε είδοσ, ανάλογα με τθ 
διακεςιμότθτα και τθν ακρίβεια των βιβλιογραφικϊν δεδομζνων (ςθμειακά, γραμμικά ι 
επιφανειακά δεδομζνα κατανομισ). 

 Συλλογι δεδομζνων πεδίου  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει ςτο πεδίο τισ πλθροφορίεσ που ζχουν κακοριςτεί ςτον προγραμματιςμό 
τθσ φάςθσ Α’, και τθν επικαιροποιθμζνθ του μορφι, όπωσ εγκρίκθκε ςτθ φάςθ Γ’. Ο Ανάδοχοσ κα 
ενθμερϊνει το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου  πριν 
από κάκε επιτόπια επίςκεψθ. 
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 Καταχϊρθςθ ςτοιχείων ςε βάςθ δεδομζνων  

Ο Ανάδοχοσ κα καταχωριςει ςε βάςθ δεδομζνων που κα του δοκεί από το Φορζα Διαχείριςθσ 
Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου (ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Διαχείριςθσ 
Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΚΑ) και τον Ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και 
επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ 
Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων», όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ.  

 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ κρίςιμων ενδιαιτθμάτων  

Για τα είδθ ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ τθσ ΗΕΡ ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει χάρτεσ με τα κρίςιμα 
ενδιαιτιματα των ειδϊν χαρακτθριςμοφ τθσ ΗΕΡ. Οι χάρτεσ κα παραχκοφν ςε κλίμακα 1:50.000 ι 
και αναλυτικότερθ κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 
Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Σθμειϊνεται ότι για ςθμαντικό αρικμό ΗΕΡ που αποτελοφςαν 
αντικείμενο τθσ μελζτθσ «Ρρόγραμμα επαναξιολόγθςθσ 69 Σθμαντικϊν Ρεριοχϊν για τα Ρουλιά για 
τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ Ηωνϊν Ειδικισ Ρροςταςίασ τθσ Ορνικοπανίδασ. Σφνταξθ ςχεδίων δράςθσ 
για τθν προςταςία των ειδϊν προτεραιότθτασ» ζγινε χαρτογράφθςθ των κριςίμων ενδιαιτθμάτων το 
2009. Θ μελζτθ αυτι κα λθφκεί υπόψθ κατά τθ χαρτογράφθςθ των κριςίμων ενδιαιτθμάτων ειδϊν 
χαρακτθριςμοφ.  

 Χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ  

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά τθν εξάπλωςθ κάκε είδουσ ςε κατάλλθλο υπόβακρο. Θ 
αποτφπωςθ κα γίνει αρχικά με πολφγωνα γραμμζσ ι ςθμεία ςε κλίμακα (π.χ. 1:50.000,) και με 
τρόπο ϊςτε εν τζλει να μθν υπάρχει αλλθλεπικάλυψθ τθσ εξάπλωςθσ των ειδϊν. Για τον κακοριςμό 
τθσ μεκόδου αποτφπωςθσ που κα χρθςιμοποιθκεί (κλίμακα κλπ) και τον κακοριςμό τθσ ελάχιςτθσ 
χαρτογραφικισ επιφάνειασ κα υπάρξει ςυνεργαςία μεταξφ του Αναδόχου και του Φορζα 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Στθ ςυνζχεια κα εφαρμοςτεί 
πάνω ςτα όρια πλζγμα αναφοράσ α) 10 x 10 km και β) ςε αναλυτικότερο πλζγμα αναφοράσ 
ςφμφωνα με τον προγραμματιςμό τθσ φάςθσ Α και κα γίνει χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ 
εξάπλωςθσ των ειδϊν ςτα προαναφερόμενα πλζγματα.   

Για είδθ ςπάνια, ενδθμικά ι προτεραιότθτασ κα γίνει επιπλζον αποτφπωςθ με χρωματικι 
διαβάκμιςθ και ςχετικό επεξθγθματικό υπόμνθμα. Θ χρωματικι διαβάκμιςθ ςτο εςωτερικό του 
κελιοφ του πλζγματοσ αναφοράσ κα ςχετίηεται με: 

α) ποςοτικι αξιολόγθςθ με βάςθ το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ 
του οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ 

β) ποιοτικι αξιολόγθςθ κατάςταςθσ διατιρθςθσ του είδουσ ςτο εςωτερικό του κελιοφ του 
οριςμζνου πλζγματοσ αναφοράσ με βάςθ τισ 4 κλάςεισ που περιλαμβάνονται ςτθ φόρμα τθσ 
ζκκεςθσ εφαρμογισ τθσ οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ (A = ικανοποιθτικι κατάςταςθ διατιρθςθσ, B = 
ανεπαρκισ κατάςταςθ διατιρθςθσ, Γ = κακι κατάςταςθ διατιρθςθσ, Δ = άγνωςτθ κατάςταςθ 
διατιρθςθσ). 

Στθν περίπτωςθ που δεν μπορεί να αποτυπωκεί θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα με χρωματικι 
διαβάκμιςθ, ο Ανάδοχοσ, εφόςον είναι εφικτό, μπορεί να αποτυπϊςει με χρωματικι διαβάκμιςθ 
τθν ζκταςθ τθσ φπαρξθσ κατάλλθλου ενδιαιτιματοσ εντόσ του πλζγματοσ αναφοράσ, με ςχετικό 
επεξθγθματικό υπόμνθμα. 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει χωρικά ςε διανυςματικι μορφι και ςε πλζγμα 10 Χ10 km το 
εφροσ εξάπλωςθσ (range) κάκε είδουσ. 

Τζλοσ, ο Ανάδοχοσ κα προςδιορίςει και κα τεκμθριϊςει τισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα 
τθσ φάςθσ Β’.  
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 Αξιολόγθςθ δεδομζνων και εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ  

Ο Ανάδοχοσ κα αξιολογιςει τθν κατάςταςθ διατιρθςθσ κάκε είδουσ: α) ςτα κελιά του πλζγματοσ 
(grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και 
τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ, β) ςτον ΤΚΣ και ΗΕΡ ςτο 
Εκνικό Ράρκο. Θ αναγωγι από το επίπεδο του κελιοφ (grid) ςτο επίπεδο του ΤΚΣ (εφόςον ο ΤΚΣ 
καλφπτει κελιά περιςςότερα του ενόσ) κα γίνει με μακθματικι προςζγγιςθ που κα δοκεί από τον 
Ανάδοχο τθσ μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετϊν Εποπτείασ 
και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν Ελλάδα και 
ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων» ςε ςυνεννόθςθ με το ΦΔ και θ οποία κα βαςίηεται ςτθν 
προςζγγιςθ που ακολουκικθκε για τθν ςφνκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ζκκεςθσ αναφοράσ τθσ περιόδου 
2000-2006. 

 Αποτφπωςθ και αξιολόγθςθ διαφορϊν  

Ο Ανάδοχοσ κα αποτυπϊςει και κα αξιολογιςει τισ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθν αξιολόγθςθ τθσ 
κατάςταςθσ διατιρθςθσ τθσ φάςθσ Β’.  

 Ρρόταςθ τροποποίθςθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων του Δικτφου Natura 2000 

Ο Ανάδοχοσ, με βάςθ τα δεδομζνα που απζκτθςε από τισ δειγματολθψίεσ που πραγματοποίθςε κα 
ςυντάξει πρόταςθ τροποποίθςθσ τθσ βάςθσ δεδομζνων του Δικτφου Natura 2000 (Τυποποιθμζνο 
Δελτίο Δεδομζνων - Standard Data Form) για κάκε πεδίο που άπτεται του αντικειμζνου του 
προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. Θ επικαιροποίθςθ τθσ βάςθσ του Natura 2000 κα γίνει ςτθν 
επικαιροποιθμζνθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μορφι των εντφπων κατά τθ φάςθ Γ’ του 
προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. Κατά τθν τροποποίθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του Natura 2000 κα 
λθφκοφν υπόψθ οι εργαςίεσ πεδίου του Αναδόχου αλλά και οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ κατόπιν 
τεκμθρίωςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ ςθμαςίασ τουσ. Ο Ανάδοχοσ κα λάβει υπόψθ για τθν 
επικαιροποίθςθ τυχόν ςτοιχεία που κα του παραχωριςει ο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 
Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου. Για όλεσ τισ προτεινόμενεσ αλλαγζσ κα υπάρχει 
τεκμθρίωςθ τθσ πρόταςισ τουσ.  

 Αξιολόγθςθ δεδομζνων – Ρρόταςθ ζνταξθσ νζων περιοχϊν ςτο Δίκτυο Νatura 2000 

Ο Ανάδοχοσ κα αναλφςει τα δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει ϊςτε να αξιολογιςει τθν πλθρότθτα του 
ΤΚΣ/ΗΕΡ για τθ διατιρθςθ του εξεταηόμενου κάκε φορά είδουσ, ςφμφωνα με τα ςχετικά κριτιρια 
τθσ ΕΕ. Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει, όπου και εάν απαιτείται, ςε ςυνεννόθςθ με το Φορζα Διαχείριςθσ 
Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου, πρόταςθ τροποποίθςθσ των ορίων των 
υφιςτάμενων ΤΚΣ και ΗΕΡ ςφμφωνα με τα ςχετικά κριτιρια και υφιςτάμενεσ αξιολογιςεισ τθσ ΕΕ. Θ 
πρόταςθ κα αφορά ςε ςυμπλθρωμζνα Τυποποιθμζνα Δελτία και ςε χάρτεσ. Θ χαρτογραφικι 
αποτφπωςθ των προτάςεων κα γίνει ςε κλίμακα τουλάχιςτον 1:50.000.  

 Ρρόταςθ για τα πρωτόκολλα και τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει πρόταςθ για τα πρωτόκολλα και τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ 
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ. Θ πρόταςθ κα 
περιλαμβάνει αναλυτικι ανάπτυξθ των επιμζρουσ ςτόχων τθσ παρακολοφκθςθσ, τουσ επιμζρουσ 
τφπουσ παρακολοφκθςθσ και επιςκοπιςεων, τθν διαχείριςθ δεδομζνων, τθν εξαςφάλιςθ ποιότθτασ 
των δεδομζνων, τισ απαραίτθτεσ αναλφςεισ δεδομζνων. Θα περιλαμβάνει επίςθσ τθ διάκριςθ ςε 
επιμζρουσ δίκτυα παρακολοφκθςθσ ανάλογα με τουσ ςτόχουσ, π.χ. Γενικι επόπτευςθ τθσ 
κατάςταςθσ των ειδϊν, ειδικι παρακολοφκθςθ για είδθ ςε κρίςιμθ κατάςταςθ, παρακολοφκθςθ 
επίτευξθσ ςτόχων μζτρων αποκατάςταςθσ και προςταςίασ. Επίςθσ, κα πρζπει να προβλζπεται θ 
επανάλθψθ τθσ μεκοδολογίασ ςτθν περιοχι μελζτθσ κατά τισ ίδιεσ θμερομθνίεσ, ϊςτε θ 
ςυγκριςιμότθτα των αποτελεςμάτων να είναι εφικτι και να είναι δυνατι θ εκτίμθςθ των τάςεων 
(ενδεχομζνωσ και με εφαρμογι μακθματικϊν μοντζλων). 
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Τα παραδοτζα τθσ φάςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο κοινό (διαβοφλευςθ μζςω internet – θμερίδα 
ανακοίνωςθσ). 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Γ  

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω 
αναφερόμενο ςκεπτικό: 

1. Συμπλθρωμζνθ τελικι ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα 
ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ 
εμφάνιςθσ κάκε είδουσ και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ.  

2. Συμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και για κάκε κζςθ επιτόπιου 
ελζγχου ςε θλεκτρονικι μορφι, αποτυπωμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

3. Συμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ που 
κα μελετθκεί ςτθν ΤΚΣ και, για κάκε κελί αναφοράσ που κα γίνουν δειγματολθψίεσ ι που 
είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Αντίςτοιχα, για τθν 
ορνικοπανίδα, τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ 
για κάκε είδοσ, για κάκε ΗΕΡ που κα μελετθκεί και, για κάκε κελί αναφοράσ που κα γίνουν 
δειγματολθψίεσ ι που είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ. 

4. Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ: α) ςτα κελιά του πλζγματοσ (grid cell) 
όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και 
τθν κρίςθ ειδικϊν είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ, ςε ΗΕΡ και ΤΚΣ. 

5. Χάρτεσ κατανομισ όςο και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτθν περιγραφι τθσ Φάςθσ Γ.  

6. Χάρτεσ με τα κρίςιμα ενδιαιτιματα των ειδϊν χαρακτθριςμοφ των ΗΕΡ. Οι χάρτεσ κα είναι 
ςε κλίμακα 1:50.000 ι και αναλυτικότερθ. 

7. Ζκκεςθ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ 
εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ Αντίςτοιχα, για τθν ορνικοπανίδα τα ζντυπα αναφοράσ 
τθσ ζκκεςθσ 2009/147/ΕΚ. Καταγραφι των αλλαγϊν για κάκε πεδίο τθσ βάςθσ δεδομζνων. 
Θ ζκκεςθ κα ςυνοδεφεται από χάρτεσ αναλογικοφσ και ψθφιακοφσ, ςυμπλθρωμζνα 
Τυποποιθμζνα Δελτία Δεδομζνων και νζα ζκδοςθ τθσ επικαιροποιθμζνθσ περιγραφικισ 
(Access 2007) και χωρικισ βάςθσ δεδομζνων με τα ςτοιχεία για πικανά νζεσ προτεινόμενεσ 
περιοχζσ. Θ χωρικι βάςθ δεδομζνων κα είναι ςε GIS και θ ανάλυςι τθσ ςε κλίμακα 1:50.000 
ι και αναλυτικότερθ. 

8. Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων ςε Access 2007, εφόςον 
απαιτείται από τα παραδοτζα τθσ φάςθσ Β. 

9. Αναλυτικι ζκκεςθ καταγραφισ των αλλαγϊν τθσ βάςθσ δεδομζνων, εφόςον προκφψει και 
ενςωμάτωςθ τθσ ακριβοφσ ζκταςθσ των τφπων οικοτόπων. 

10. Αρχείο με τισ ιςοχψείσ ςε περιοχζσ που μελετικθκαν τα ενδιαιτιματα των ειδϊν. 

11. Ειςιγθςθ για τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ 
διατιρθςθσ των ειδϊν. 

12. Συνολικι ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ μελζτθσ, όπου κα αναγράφονται όλα τα προβλιματα 
που παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο επιλφκθκαν.  
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Πλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου 
και Χ. Αράχκου ςε 3 αντίτυπα ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, υποβάλλονται εκ νζου 
ςε θλεκτρονικι ι/και ςε ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον Ρίνακα Β9), ςε 5 και 3 
αντίτυπα, αντίςτοιχα.  

 

Ρίνακασ Β9. Ραραδοτζα και μορφι (θλεκτρονικι, ζντυπθ) των επιμζρουσ Ψάςεων του Τμιματοσ 
Β του Ρρογράμματοσ Καταγραφισ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν Ρανίδασ 
Κοινοτικοφ Ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Ψορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 
Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Ω. Αράχκου. 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Α’  Μορφι παραδοτζου 

  Θλεκτρονικι Ζντυπθ 

1.       Κατάλογοσ των ειδϊν για τα οποία κα πραγματοποιθκοφν 
εργαςίεσ πεδίου με ςχετικι ειςθγθτικι ζκκεςθ. 

*  

2.       Ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που 
κα ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα δίνει πλθροφορίεσ για τισ 
καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε είδουσ και τφπου οικοτοπου 
και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ. 

*  

3.       Ρρόταςθ κακοριςμοφ πλζγματοσ (grid) αναφοράσ για τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ  χωρικισ αποτφπωςθσ κατανομισ για κάκε είδοσ 
ςτθν περιοχι. 

*  

4.       Υποχρεωτικι χωρικι αποτφπωςθ τθσ κατανομισ κάκε είδουσ ςε 
πλζγμα αναφοράσ 10 x 10 km, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ 
ζκκεςθ-ειςιγθςθ. 

*  

5.       Γεωγραφικι αποτφπωςθ ςε Σφςτθμα Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν 
(διανυςματικισ μορφισ χρθςιμοποιϊντασ ςθμεία, γραμμζσ ι 
πολφγωνα ανάλογα με τθ μορφι των πρωτογενϊν δεδομζνων) τθσ 
δυνθτικισ εξάπλωςθσ κάκε είδουσ, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι 
τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ-ειςιγθςθ. Θ ζκκεςθ αυτι κα αφορά ςε κάκε 
είδοσ που αποτελεί αντικείμενο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 
κατάςταςθσ διατιρθςισ του ςτο παρόν πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ 
και κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να ςυνοψίηει τθν υπάρχουςα 
γνϊςθ και ταυτόχρονα να υπθρετεί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που 
προκφπτουν από τισ υποχρεϊςεισ και τουσ ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ και τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ. 

*  

6.       Τεκμθριωμζνθ επιςτθμονικά πρόταςθ προγραμματιςμοφ 
εργαςιϊν πεδίου (αρικμοφ και κζςεων επιςκζψεων πεδίου ςυνολικά 
και ανά ζτοσ εργαςιϊν πεδίου). Θ πρόταςθ κα περιλαμβάνει: - Τον 
τφπο των πρωτογενϊν δεδομζνων που κα ςυλλεχκοφν από τισ 
επιτόπιεσ δειγματολθψίεσ (παρουςία/ απουςία, ςχετικι αφκονία, 
πυκνότθτα, φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ κλπ). - Τον αρικμό και τθ 
χωροκζτθςθ των κζςεων δειγματολθψίασ ςε κατάλλθλο υπόβακρο - Τθ 
μεκοδολογία διερεφνθςθσ των μθ γνωςτϊν εμφανίςεων κακενόσ από 
τα υπό μελζτθ είδθ - Τθν εποχι και μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ - Τθν 
επαναλθψιμότθτα τθσ δειγματολθψίασ. 

* * 
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7.       Τα πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, εργαςιϊν πεδίου και 
αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν που κα 
εφαρμοςτοφν κατά τισ επιςκζψεισ ςτο πεδίο. 

*  

8.       Ρροςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ 
προγραμματίςτθκαν να ςυλλεχκοφν με βάςθ το ςχζδιο 
δειγματολθψίασ, προκειμζνου να γίνει αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ 
διατιρθςθσ των ειδϊν. 

* * 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Β’ Θλεκτρονικι Ζντυπθ 

1.       Συμπλθρωμζνθ ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ 
βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα 
δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε 
είδουσ και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ ςε GIS. 

*  

2.       Τα ςυμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ 
και για κάκε κζςθ επιτόπιου ελζγχου αποτυπωμζνα ςε βάςθ 
δεδομζνων και αρχεία GIS. 

*  

3.       Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ, ςε ΤΚΣ/ΗΕΡ, για κάκε κελί αναφοράσ που κα 
γίνουν δειγματολθψίεσ ι που είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με 
βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Αντίςτοιχα, για τθν ορνικοπανίδα, 
τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ 2009/147/ΕΚ. 

*  

4.       Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ: α) ςτα 
κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα 
κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν 
είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ ςτισ περιοχζσ 
ΤΚΣ/ΗΕΡ. 

*  

5.       Χάρτεσ υφιςτάμενθσ κατανομισ και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε 
είδοσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περιγραφι τθσ Φάςθσ Β’. 

*  

6.       Χάρτεσ με τα κρίςιμα ενδιαιτιματα των ειδϊν ορνικοπανίδασ 
χαρακτθριςμοφ ςτισ ΗΕΡ. Οι χάρτεσ κα είναι ςε κλίμα κα 1:50.000 ι και 
αναλυτικότερθ. 

*  

7.       Ζκκεςθ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με 
τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ. 

* * 

8.       Ρρόταςθ Ικανοποιθτικϊν Τιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference 
Values) για κάκε είδοσ ςε ΤΚΣ /ΗΕΡ και για κάκε είδοσ ορνικοπανίδασ 
αντίςτοιχα. 

* * 

9.       Ρρόταςθ Στόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) για κάκε 
είδοσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ για τον ΤΚΣ και για κάκε είδοσ 
ορνικοπανίδασ χαρακτθριςμοφ ςτισ ΗΕΡ. 

* * 

10.   Συμπλθρωμζνο-επικαιροποιθμζνο πρόγραμμα εργαςιϊν πεδίου 
τθσ φάςθσ Γ’ με βάςθ τα προσ επίλυςθ προβλιματα που εντοπίςτθκαν 
κατά το πρϊτο ζτοσ ςυλλογισ δεδομζνων πεδίου. 

* * 

11.   Ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ φάςθσ Β’, όπου κα αναγράφονται όλα τα 
προβλιματα που παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο 
επιλφκθκαν. 

* * 
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12.   Φωτογραφικό (ψθφιακό) υλικό από τισ επιςκζψεισ πεδίου για όλα 
τα είδθ που κα παρακολουκθκοφν, με ζμφαςθ, ςε επιμζρουσ 
εξωτερικά μορφολογικά χαρακτθριςτικά (πχ αναγνϊριςθ είδουσ), 
ςτοιχεία και κζςθ φωτογράφθςθσ,  βιντεολιψεισ,  ενθμερωτικό υλικό 
για τα κζντρα ενθμζρωςθσ (θλεκτρονικι μορφι). 

*  

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΘΣ ΨΑΣΘΣ Γ’ Θλεκτρονικι Ζντυπθ 

1.       Συμπλθρωμζνθ τελικι ζκκεςθ και βάςθ δεδομζνων με τισ 
βιβλιογραφικζσ αναφορζσ που κα ςυλλεχκοφν. Θ βάςθ δεδομζνων κα 
δίνει πλθροφορίεσ για τισ καταχωρθμζνεσ κζςεισ εμφάνιςθσ κάκε 
είδουσ και κα ςυνδζεται με γεωγραφικι απεικόνιςθ. 

*  

2.       Συμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και 
για κάκε κζςθ επιτόπιου ελζγχου ςε θλεκτρονικι μορφι, αποτυπωμζνα 
ςτθ βάςθ δεδομζνων. 

*  

3.       Συμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 
92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ που κα μελετθκεί ςτθν ΤΚΣ και, για κάκε κελί 
αναφοράσ που κα γίνουν δειγματολθψίεσ ι που είναι δυνατι θ 
ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. Αντίςτοιχα, 
για τθν ορνικοπανίδα, τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ 
ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 2009/147/ΕΚ για κάκε είδοσ, για κάκε ΗΕΡ που κα 
μελετθκεί και, για κάκε κελί αναφοράσ που κα γίνουν δειγματολθψίεσ 
ι που είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ. 

*  

4.       Αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ κάκε είδουσ: α) ςτα 
κελιά του πλζγματοσ (grid cell) όπου κα γίνει δειγματολθψία και ςτα 
κελιά όπου με βάςθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ και τθν κρίςθ ειδικϊν 
είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ, ςε ΗΕΡ και 
ΤΚΣ. 

*  

5.       Χάρτεσ κατανομισ όςο και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν περιγραφι τθσ Φάςθσ Γ. 

*  

6.       Χάρτεσ με τα κρίςιμα ενδιαιτιματα των ειδϊν χαρακτθριςμοφ των 
ΗΕΡ. Οι χάρτεσ κα είναι ςε κλίμακα 1:50.000 ι και αναλυτικότερθ. 

*  

7.       Ζκκεςθ αποτφπωςθσ και αξιολόγθςθσ των διαφορϊν ςε ςχζςθ με 
τθν προθγοφμενθ ζκκεςθ εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ 
Αντίςτοιχα, για τθν ορνικοπανίδα τα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ 
2009/147/ΕΚ. Καταγραφι των αλλαγϊν για κάκε πεδίο τθσ βάςθσ 
δεδομζνων. Θ ζκκεςθ κα ςυνοδεφεται από χάρτεσ αναλογικοφσ και 
ψθφιακοφσ, ςυμπλθρωμζνα Τυποποιθμζνα Δελτία Δεδομζνων και νζα 
ζκδοςθ τθσ επικαιροποιθμζνθσ περιγραφικισ (Access 2007) και χωρικισ 
βάςθσ δεδομζνων με τα ςτοιχεία για πικανά νζεσ προτεινόμενεσ 
περιοχζσ. Θ χωρικι βάςθ δεδομζνων κα είναι ςε GIS και θ ανάλυςι τθσ 
ςε κλίμακα 1:50.000 ι και αναλυτικότερθ. 

* * 

8.      Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων ςε 
Access 2007, εφόςον απαιτείται από τα παραδοτζα τθσ φάςθσ Β. 

*  

9.      Αναλυτικι ζκκεςθ καταγραφισ των αλλαγϊν τθσ βάςθσ 
δεδομζνων, εφόςον προκφψει και ενςωμάτωςθ τθσ ακριβοφσ ζκταςθσ 

* * 
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των τφπων οικοτόπων. 

10.    Αρχείο με τισ ιςοχψείσ ςε περιοχζσ που μελετικθκαν τα 
ενδιαιτιματα των ειδϊν. 

*  

11.   Ειςιγθςθ για τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ 
παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν. 

* * 

12.   Συνολικι ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ μελζτθσ, όπου κα 
αναγράφονται όλα τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ 
με τον οποίο επιλφκθκαν. 

* * 

 

 

1.4 ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΕΙΓΑΨΕΣ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ 

To ςφνολο των παραγόμενων ψθφιακϊν αρχείων από τισ μελζτεσ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με το 
Ν. 3882/10 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) “Εκνικι Τποδομι Γεωχωρικϊν Πλθροφοριϊν (ΕΤΓΕΠ) -Εναρμόνιςθ 
με τθν Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 
2007 και άλλεσ διατάξεισ. Σροποποίθςθ του ν. 1647/1986 «Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και 
Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ (ΟΚΧΕ) και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 141/Αϋ)1 και να ακολουκεί 
τουσ όρουσ τθσ, με τον Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) κυρωμζνθσ ςφμβαςθ Aarhus, το αρ. 27 
του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Αϋ) και τισ ςχετικζσ κανονιςτικζσ πράξεισ για το Εκνικό Ρλαίςιο 
Διαλειτουργικότθτασ κακϊσ και το ςφνολο τθσ νομοκεςίασ για τα περιβαλλοντικά και δθμόςια 
δεδομζνα και τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.  

Στθν Ανακζτουςα Αρχι (Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. 
Αράχκου) κα πρζπει να μεταβιβάηονται τα πλιρθ δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ των 
παραγόμενων γεωχωρικϊν δεδομζνων και των ςχετικϊν μεταδεδομζνων, χωρίσ κανζνα περιοριςμό 
για τθ διάκεςι τουσ ςε τρίτουσ. 

Επιπρόςκετα, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να δίδονται οι κατάλλθλεσ άδειεσ ι να 
μεταβιβάηονται τα πλιρθ δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ επί των παραγόμενων γεωχωρικϊν 
δεδομζνων, των ςχετικϊν μεταδεδομζνων κακϊσ και επί οποιαςδιποτε άλλθσ πλθροφορίασ, 
δεδομζνων ι ζργου που ρυκμίηεται από τθν οικεία νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ διανοθτικισ 
ιδιοκτθςίασ, τθ διαλειτουργικότθτα, τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν περιβαλλοντικι και δθμόςια 
πλθροφορία και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ χριςθ και διάκεςι 
τουσ χωρίσ κανζναν απολφτωσ περιοριςμό ι επιφφλαξθ, ιδίωσ για τον διαμοιραςμό και περαιτζρω 
χριςθ μεταξφ δθμοςίων αρχϊν ι τθ διάκεςι τουσ ςε τρίτουσ με κατάλλθλεσ άδειεσ. 

Το ςφνολο του περιεχομζνου, των δεδομζνων και των πλθροφοριϊν κα πρζπει να παραδίδεται ςε 
αυτόματα επεξεργάςιμθ ψθφιακι μορφι, χωρίσ περιοριςμοφσ, τεχνικοφσ ι άλλουσ και βαςιηόμενο 
ςε ανοιχτό μορφότυπο και πρότυπα. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ πρζπει να παρζχει το ςφνολο των 
εκκζςεων και των ςυναφϊν ςτοιχείων, δεδομζνων, πλθροφορίασ και ςυλλογϊν αυτϊν, όπωσ και επί 
κάκε άλλου ςχετικοφ ζγγραφου ι υλικοφ που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον 
Ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, με τζτοιεσ άδειεσ ι με μεταβίβαςθ των δικαιωμάτων 
διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να μπορεί: 

                                                           

1
 Είναι αναρτθμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506 
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(α) να χρθςιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτζα  

(β) να μελετά τα παραδοτζα και να χρθςιμοποιεί τθν πλθροφορία που υπάρχει ςε αυτά  

(γ) να αναδιανζμει αντίγραφα των παραδοτζων ελεφκερα 

(δ) να βελτιϊνει τα παραδοτζα και να δθμοςιεφει τισ βελτιϊςεισ ςτο ευρφ κοινό, ϊςτε να αυξάνει τθ 
δθμόςια ωφζλεια από αυτά.  

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα πρζπει να μπορεί να διακζτει όλα τα παραπάνω παραδοτζα με τθν ζκδοςθ 
3.0 τθσ Ελλθνικισ άδειασ Creative Commons Αναφορά ι Αναφορά Ραρόμοια Διανομι, τα οποία κα 
πρζπει να κατατίκενται και ςτο αποκετιριο του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ι ςε οποιοδιποτε άλλο 
ιςοδφναμο, δθμόςια και ανοιχτά προςβάςιμο, αποκετιριο.  

Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει όλα τα απαραίτθτα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ επί των 
παραδοτζων ϊςτε να προςφζρει τισ ςχετικζσ άδειεσ ι να μεταβιβάηει τα ςχετικά δικαιϊματα ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο Ανάδοχοσ ρθτά και ανεπιφφλακτα ςυμφωνεί, ςυνομολογεί και αποδζχεται ότι δε κα αςκιςει 
κανζνα από τα δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ που τυχόν ζχει επί των παραδοτζων ι άλλου 
αντικειμζνου που προςτατεφεται από δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, ιδίωσ πνευματικά 
δικαιϊματα, ςιματα ι διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, προκειμζνου να εμποδίςει τθν άςκθςθ 
οποιουδιποτε από τισ παραπάνω αναφερκζντεσ πράξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει όλα τα παραπάνω παραδοτζα 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ νομοκεςίασ για τα γεωχωρικά δεδομζνα, τθν πρόςβαςθ ςτθν 
πλθροφόρθςθ, τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθ λιψθ αποφάςεων και τθν πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ 
για περιβαλλοντικά κζματα, τθν περαιτζρω χριςθ τθσ δθμόςιασ πλθροφορίασ και τθν θλεκτρονικι 
διακυβζρνθςθ και ειδικότερα:  

(α) ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο Ν. 3882/2010, χωρίσ κανζναν περιοριςμό για τθ 
χριςθ και τον περαιτζρω διαμοιραςμό μεταξφ δθμοςίων αρχϊν, προκειμζνου να επιτελοφν τθ 
δθμόςια αποςτολι τουσ, 

(β) ςε τρίτουσ, ςφμφωνα με κατάλλθλθ άδεια, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τθν Εκνικι Επιτροπι 
Γεωπλθροφορίασ. 

Εφόςον αυτό επιτρζπεται από τθν άδεια διάκεςισ τουσ, τα παραδοτζα κα πρζπει να κατατίκενται 
και ςτο αποκετιριο http://forge.osor.eu/, ςτο http://geodata.gov.gr ι ςε οποιοδιποτε άλλο 
ιςοδφναμο δθμόςια και ανοιχτά προςβάςιμο αποκετιριο ςε επεξεργάςιμθ μορφι και με ρθτι 
αναφορά ςτουσ όρουσ διάκεςισ τουσ, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ανωτζρω. 

Βάςεισ δεδομζνων 

Θ βάςθ δεδομζνων κα παραδοκεί ςε μορφι Access 2007. 

Χάρτεσ 

Σε εφαρμογι του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10), το ςφνολο των παραγόμενων ψθφιακϊν 
αρχείων από τισ μελζτεσ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με τθν Εκνικι Υποδομι Γεωχωρικϊν 
Ρλθροφοριϊν (ΕΥΓΕΡ).  

Επιπρόςκετα, ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου κα 
πρζπει να μεταβιβάηονται τα πλιρθ δικαιϊματα διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ των παραγόμενων 
γεωχωρικϊν δεδομζνων και των ςχετικϊν μεταδεδομζνων, χωρίσ κανζνα περιοριςμό για τθ διάκεςι 
τουσ ςε τρίτουσ. 

http://forge.osor.eu/
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Οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε ςθμειακά, γραμμικά και επιφανειακά ςτοιχεία κα είναι ςτο 
προβολικό ςφςτθμα ΕΓΣΑ 87. Θ επεξεργαςία αυτϊν που κα είναι ςε ψθφιδωτι μορφι κα είναι ςτο 
πλζγμα αναφοράσ ETRS 89 και το προβολικό ςφςτθμα LAEA. 

Πλοι οι χάρτεσ, οι βάςεισ δεδομζνων και τα μεταδεδομζνα τουσ κα είναι ςφμφωνα με το Ν 3882/10 
Εκνικι Υποδομι Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 2007 και άλλεσ διατάξεισ. 
Τροποποίθςθ του ν. 1647/1986 «Οργανιςμόσ Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδασ (ΟΚΧΕ) 
και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 141/Αϋ). που είναι αναρτθμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506  

Θ ακριβισ μορφι των παραδοτζων (περιεχόμενο των χαρτϊν, απεικόνιςθ, ςτακερότυπα, ςφμβολα, 
χρωματολόγιο, οδθγίεσ χαρτογραφικισ ςφνκεςθσ, υπομνιματα χαρτϊν, λεηάντεσ, κλπ.) κα 
εξειδικευκοφν ςε ςυνεργαςία με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου 
και Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ Μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ 
των μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων 
ςτθν Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων». Οι χάρτεσ κα είναι ςε Γεωγραφικό 
Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν και κα δοκοφν και με τθ μορφι εικόνασ. 

Θ ακρίβεια κζςθσ των πλθροφοριϊν (ςθμειακϊν, γραμμικϊν, επιφανειακϊν) που ςυλλζγονται ςτο 
φπαικρο πρζπει να είναι τθσ τάξθσ των 5 μζτρων, ακρίβεια που παρζχεται από τισ κοινζσ ςυςκευζσ 
GPS, θ οποία είναι ςυμβατι με τα υπόβακρα τθσ κλίμακασ 1:50.000. 

Θ ακρίβεια κζςθσ των ανωτζρω πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται από χάρτεσ και ορκοεικόνεσ (π.χ. 
ορκο-ανθγμζνεσ αεροφωτογραφίεσ και δορυφορικζσ εικόνεσ) πρζπει να είναι τθσ τάξθσ των 10 
μζτρων, θ οποία είναι επίςθσ ςυμβατι με τα υπόβακρα τθσ κλίμακασ 1:50.000.  

Ο Ανάδοχοσ, ςε ςυνεργαςία με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και 
Χ. Αράχκου και τον Ανάδοχο τθσ Μελζτθσ «Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των 
μελετϊν Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδϊν και Τφπων Οικοτόπων ςτθν 
Ελλάδα και ςυνκετικι αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων» κα πρζπει να αποφαςίςουν για τουσ 
κανόνεσ γενίκευςθσ που κα εφαρμοςτοφν ςτθ χαρτογράφθςθ κάκε είδουσ. Οι κανόνεσ γενίκευςθσ 
αφοροφν ςτθ «γεωμετρία» των περιγραμμάτων των πολυγϊνων που αντιπροςωπεφουν τισ περιοχζσ 
εξάπλωςθσ των ειδϊν κακϊσ επίςθσ ςτα ελάχιςτα εμβαδά πολυγϊνων που κα καταγράφονται ωσ 
οντότθτεσ, πολυγωνικζσ ι ακόμα ςθμειακζσ. Οι εν λόγω κανόνεσ επθρεάηονται από: 

1. το χαρακτιρα τθσ εξάπλωςθσ του είδουσ  

 το είδοσ παρουςιάηει ςυγκεντρϊςεισ ςε μικρζσ επιφάνειεσ ι εμφανίηεται ςε μεγάλεσ 
εκτάςεισ 

 τα όρια εξάπλωςθσ ενόσ είδουσ είναι ςαφι ι όχι 

2. τισ μεκόδουσ που εφαρμόηονται για τθν καταγραφισ του 

Σε κάκε περίπτωςθ θ χάραξθ των ορίων πρζπει να μπορεί να τεκμθριϊνεται. 

Σε ό,τι αφορά ςτθν εξάπλωςθ και ςτο εφροσ εξάπλωςθσ, θ απεικόνιςθ γίνεται με χάρτθ πολυγϊνων 
ι χάρτθ κουκίδων. Οι χαρτογραφικζσ πλθροφορίεσ κα πρζπει να αποδίδονται ςτο κατάλλθλο, 
ανάλογα με τθν περίπτωςθ, υπόβακρο.  

Σε ό,τι αφορά ςτθν ζκταςθ τφπων οικοτόπων, θ απεικόνιςθ μπορεί να γίνει ςε κλίμακα τάξθσ και ο 
χάρτθσ είναι ςε ψθφιδωτι μορφι. 

Σε ό,τι αφορά ςτον πλθκυςμό, θ απεικόνιςθ μπορεί να γίνει ςε κλίμακα τάξθσ και ο χάρτθσ είναι ςε 
ψθφιδωτι μορφι. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506
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Σε ό,τι αφορά ςτθν ποιότθτα ενδιαιτθμάτων, θ απεικόνιςθ μπορεί να γίνει ςε κλίμακα τάξθσ και ο 
χάρτθσ είναι ςε ψθφιδωτι μορφι. 

 

4. ΔΙΑΚΕΙΑ – ΨΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ  

Το πρόγραμμα κα ολοκλθρωκεί ςε 17 μινεσ και κα ολοκλθρωκεί και κα παραλθφκεί ςε τρεισ 
φάςεισ, ωσ ακολοφκωσ:  

 Α’ φάςθ (ζωσ 2 μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ)  

 Β’ φάςθ (από τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι τθσ Α φάςθσ μζχρι 9 μινεσ) 

 Γ’ φάςθ (από τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι τθσ Β φάςθσ μζχρι 6 μινεσ) 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ζκκεςθ προόδου εργαςιϊν, (ςε θλεκτρονικι μορφι), ςτισ 

οποίεσ κα περιγράφονται αναλυτικά οι εργαςίεσ που εκπονικθκαν, τα αποτελζςματα που 

προζκυψαν, αξιολόγθςθ τθσ προόδου ςε ςχζςθ με τον προγραμματιςμό εργαςιϊν και πρόγραμμα 

εργαςιϊν τθσ επομζνθσ περιόδου, ωσ εξισ: 

- ςτο τζλοσ τθσ Α φάςθσ, 

- με τθν ολοκλιρωςθ (τουλάχιςτον του 50% των εργαςιϊν που προβλζπονται να 

υλοποιθκοφν κατά τθ φάςθ Β) των εργαςιϊν ςε ποςοςτό 50% που πρζπει να 

ολοκλθρωκοφν κατά τθ Β' φάςθ (και ωσ 6 μινεσ μετά τθν παραλαβι τθσ Α φάςθσ),  

- ςτο τζλοσ τθσ Β' φάςθσ και 

- ςτο τζλοσ τθσ Γ φάςθσ 

Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει, ανά μινα, λίςτα με τισ καταγραφζσ και ςφντομθ 

ζκκεςθ με τθν πρόοδο εργαςιϊν που προζκυψαν από τισ πραγματοποιθκείςεσ δειγματολθψίεσ, 

ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

ΓΙΑ ΤΟ 

 ΨΟΕΑ ΔΙΑΩΕΙΙΣΘΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ 

ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΩΑΑΔΑΣ ΑΑΩΘΟΥ 

 

 

ΩΘΣΤΟΣ ΩΑΣΑΝΘΣ 

ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 



ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

  94 / 118  

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΩΘΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΨΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

 

Ονομαςία Τράπεηασ ...................................................................................................................................  

Κατάςτθμα: ................................................................................................................................................  

Διεφκυνςθ: (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ., τθλζφωνο, fax) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: ................................................................................................................................  

Ροςό (€): .....................................................................................................................................................  

 

Ρροσ:...........................................................................................................................................................  

  

  

  

ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΥΥ ΘΘ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΘΘ   ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΘΘ   ΣΣ ΥΥ ΜΜ ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΩΩ ΘΘ ΣΣ   ΣΣ ΕΕ   

ΔΔ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ   

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ 

____________________________________ (__________€)2, υπζρ τθσ 

________________________________.3 για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ 

__.__.____4, ι τθσ μετϋ αυτιν νζασ θμερομθνίασ ςε περίπτωςθ αναβολισ, για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου για το ζργο «………………………..» 5 ςφμφωνα με τθ ςχετικι προκιρυξι ςασ. 

                                                           
2  Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ 

έξγνπ  

3  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή λνκηθνύ πξνζώπνπ (Γξαθείνπ/εηαηξείαο) ή έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. 

4  Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

5  Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 
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Θ εγγφθςθ καλφπτει μόνον τισ, από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό, απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ, κακ’ όλο το χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 

από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα 

ςε 3 (τρεισ) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ6. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό που καταπίπτει υπόκειται ςτο πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου, που ιςχφει κάκε φορά. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ 

ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ.  

Θ παροφςα ιςχφει7 μζχρι τθν _________________ 

Δθλϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι δεν εκχωρείται ςε κανζνα φορζα και κανζνα πιςτωτικό ίδρυμα. 

 

Με τιμι 

 

                                                           
6  Σε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζηελ εγγύεζε ζπκκεηνρήο όηη 

θαιύπηεη όια ηα κέιε ηεο έλσζεο αιιειεγγύσο.  

7 
Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρύεη γηα ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο όπσο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαθήξπμε. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

 

ςτθν Ρροκιρυξθ του διαγωνιςμοφ «……………………………….» 

 

 

ΕΕ ΓΓ ΓΓ ΥΥ ΘΘ ΤΤ ΙΙ ΚΚ ΘΘ   ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΛΛ ΘΘ   ΚΚ ΑΑ ΛΛ ΘΘ ΣΣ   ΕΕ ΚΚ ΤΤ ΕΕ ΛΛ ΕΕ ΣΣ ΘΘ ΣΣ   

 

ΑΙΘΜ. …………..   ΕΥΩ …………….……..8 

Ρόλθ ………………….. 

Ρ ρ ο σ9 

Ε Δ  Α: ……………………….. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε με τθν παροφςα ότι ςασ εγγυόμαςτε ανεπιφφλακτα και 

ανζκκλθτα, παραιτοφμενοι από το ευεργζτθμα τθσ δίθηθςθσ, υπζρ του / τθσ 

____________________________________________________10 μζχρι το ποςό των 

………………………….ΕΥΩ 1  

Στο ποςόν αυτό και μόνο περιορίηεται θ εγγφθςι μασ, για τθν καλι εκτζλεςθ του ζργου και τθν 

πιςτι εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον παραπάνω, υπζρ του οποίου εγγυόμαςτε, 

και οποιαδιποτε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατ’ αυτοφ, που πθγάηει από τθ ςφμβαςθ 

…...……………………………………………..11  

……………………..……………. 

Από τθν εγγφθςθ αυτι κα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο ζχουμε εγγυθκεί μετά τθν 

επιςτροφι τθσ παροφςασ ι με βάςθ ζγγραφθ εντολι ςασ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι 

                                                           
8  Αλαγξάθεηαη πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ Π.Α. 

9  Αλαγξάθεηαη ν εξγνδόηεο δειαδή ε Υπεξεζία πνπ ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ή ηεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ. 

10  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε 

νλνκαζία όινπ ηνπ αλάδνρνπ ζρήκαηνο. Σηελ πεξίπησζε απηή ε εγγύεζε είλαη θνηλή ππέξ όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο θαη αθνξά ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο  

11  Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε αλάζεζεο 
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ςασ και κα το καταβάλουμε χωρίσ αντίρρθςθ, ολικά ι μερικά, ςε περίπτωςθ ολικοφ ι μερικοφ 

καταλογιςμοφ τθσ εγγφθςθσ ςε βάροσ αυτοφ υπζρ του οποίου εκδόκθκε θ παροφςα, μζςα ςε τρεισ 

(3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ προσ εμάσ και μετά τθν επιςτροφι ςε μασ τθσ 

παροφςασ. 

Θ παροχι εγγυθτικϊν επιςτολϊν ζκδοςθσ του Ταμείου μασ δεν ζχει υπαχκεί ςε κανζνα περιοριςμό 

ποςοτικοφ ορίου και ςφμφωνα με το άρκρο 7 του ΑΝ440/1945 όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε με το 

άρκρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτζσ ζςτω και αν δεν αναφζρεται τοφτο ςτθ 

διακιρυξθ. 

Δθλϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, δεν υπερβαίνει 

το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι δεν εκχωρείται ςε κανζνα φορζα και κανζνα πιςτωτικό ίδρυμα. 

 

Με τιμι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΨΙΚΟΥ ΣΘΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

  

1. Επϊνυμο:  

2. Πνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Θμερομθνία & τόποσ γζννθςθσ:  

5. Υπθκοότθτα:  

6. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

7. Τθλζφωνα επικοινωνίασ:  

8. Fax:  

9. Θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

 

10. Εκπαίδευςθ 

ΙΔΥΜΑ:  

 

  

Θμερομθνία:  

Από (μινεσ/ζτθ)  

(Μινεσ/ζτθ)   

 

  

Ρτυχίο:  
 

 

ΙΔΥΜΑ:  

 

  

Θμερομθνία:  

Από (μινεσ/ζτθ)  
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(Μινεσ/ζτθ)   

Ρτυχίο:  
 

 

11. Γλϊςςεσ (1=Μζτρια, 5=Άριςτα) 

ΓΛΩΣΣΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΘ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΦΘ 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ      

ΑΓΓΛΙΚΑ    

 

   

 
      

 

12. Μζλοσ επαγγελματικϊν οργανιςμϊν: 

 

 

13. Ραροφςα κζςθ: 

 

 

14. Τομείσ Εξειδίκευςθσ: <Να ςυμπλθρωκεί κατά περίπτωςθ> 

 Σθμειϊςτε 

με X 
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Άλλοι:  

  

  

  

  

 

15. Επαγγελματικι πείρα: 

 

Εργοδότθσ / Ωϊρα Εργοδότθςθσ Ρερίοδοσ 

Εργαςίασ 

Ρεριγραφι Κακθκόντων / Εργαςίασ 

   

   

   

   

 

16. Δθμοςιεφςεισ (Να δοκοφν: Ονόματα ςυγγραφζα/ων, ζτοσ δθμοςίευςθσ, τίτλοσ εργαςίασ και 
επιςτθμονικι ζκδοςθ): 

 
 
 

Υπογραφι 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ  

 

Ε Ν Τ Υ Ρ Ο 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ: 

«ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΘΘΣΘ ΤΘΣ ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ 

ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΩΑΑΔΑΣ ΑΑΩΘΟΥ» 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ: 

ΣΜΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΤΠΩΝ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ &ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Α: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΥΡΩΝ ΟΙΚΟΤΟΡΩΝ &ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΙΔΑΣ 

1 Αρικμθτικϊσ    

2 Ολογράφωσ    

 

Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 

θμζρασ του διαγωνιςμοφ 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

                                                                                                                                                            Ζδρα: 

 

 

, ....................................... 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ  

 

Ε Ν Τ Υ Ρ Ο 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ: 

«ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΘΘΣΘ ΤΘΣ ΒΙΟΡΟΙΚΙΛΟΤΘΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΡΑΚΟΥ ΤΗΟΥΜΕΚΩΝ 

ΡΕΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΩΑΑΔΑΣ ΑΑΩΘΟΥ» 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΩΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ: 

ΣΜΗΜΑ Β: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΠΟΝΔΤΛΩΝ, ΕΡΠΕΣΩΝ, ΘΗΛΑΣΙΚΩΝ & ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 
ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΡΑ 

ΤΜΘΜΑ Β: ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΑΣΡΟΝΔΥΛΩΝ, ΕΡΕΤΩΝ, ΘΘΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΟΝΙΘΟΡΑΝΙΔΑΣ 

1 Αρικμθτικϊσ    

2 Ολογράφωσ    

 

Θ παροφςα προςφορά ιςχφει για εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ 

θμζρασ του διαγωνιςμοφ 

 

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

                                                                                                                                                            Ζδρα: 

 

 

, ....................................... 

ΥΡΟΓΑΦΘ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ  

για τθν ανάκεςθ των Υπθρεςιϊν 

 

Στα Ιωάννινα, ςιμερα τθν <θμερομθνία>, θμζρα <θμζρα>, μεταξφ: 

αφενόσ, του νομικοφ προςϊπου ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία «Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ 
Ράρκου Τηουμζρκων, Ρεριςτερίου και Χαράδρασ Αράχκου», με ΑΦΜ 997853277, που ζχει ζδρα ςτα 
Ιωάννινα, Ε.ΤΕ.Ρ.Θ. Ρανεπιςτθμιοφπολθ, τ.κ. 45110 και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. Χαςάνθ 
Χριςτο, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ Πρόεδρο του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ο οποίοσ ςτο εξισ κα 
αναφζρεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ ωσ "θ Ανακζτουςα Αρχι" και,  

αφετζρου, του <φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ>, ΑΦΜ……………………..  που εδρεφει ςτθν 
<ταχ.δ/νςθ> και εκπροςωπείται νόμιμα12 από τον <ονοματεπϊνυμο>, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ 
<ιδιότθτα εκπροςϊπου>, ςφμφωνα με <νομιμοποιθτικό εκπροςϊπθςθσ για νομικό πρόςωπο και 
ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο για ζνωςθ>, το οποίο ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα 
Σφμβαςθ ωσ "ο Ανάδοχοσ", 

Ζχοντασ υπόψθ 

α) Τθν υπ.αρικμ.115248/17-01-2012 Απόφαςθ του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α. Ζνταξθ τθσ Ρράξθσ: «Ρροςταςία και 

Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Χ. Αράχκου» ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013» 

β)  Τθν υπ.αρικμ. οικ.112652 /10-12-2013 Απόφαςθ του Υ.Ρ.Ε.Κ.Α.Ρροζγκριςθσ Δημοπράτησης τοσ 

Υποέργοσ Ραρακολοφκθςθσ.  

γ) Τθν υπϋ αρικ.1/27-01-2014 Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
δυνάμει τθσ οποίασ εγκρίκθκε θ διενζργεια διαγωνιςμοφ, για τθν ανάκεςθ του Υποζργου 2: 
«Ραρακολοφκθςθ των τφπων  οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ του Εκνικοφ Ράρκου» 
το οποίο εντάςςεται ςτο πλαίςιο του ανωτζρω Ζργου «Ρροςταςία και διατιρθςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χ. Αράχκου». 

δ) Τθν υπϋ αρικ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-20ΧΧ, Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
δυνάμει τθσ οποίασ ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των 
Ρροςφορϊν. 

ε) Τθν από «……………….» προςφορά του Αναδόχου. 

ςτ) Το «……………….» Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, με το οποίο προτείνεται θ κατακφρωςθ ςτον Ανάδοχο του διαγωνιςμοφ για τθν 
ανάκεςθ του ζργου «Ραρακολοφκθςθ των τφπων  οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ 

του Εκνικοφ Ράρκου». 

                                                           
12

 Για νομικά πρόςωπα 



 

 

  105 / 118  

 

η) Τθν απόφαςθ «……………………..» του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία 
εγκρίκθκε το υπό ςτοιχείο (ςτ) ανωτζρω Ρρακτικό τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και 
Αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, κατακυρϊκθκε θ ανάκεςθ του ζργου «Ραρακολοφκθςθ των τφπων  

οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ του Εκνικοφ Ράρκου» ςτον Ανάδοχο και 
εξουςιοδοτικθκε ο Χριςτοσ Χαςάνθσ, Ρρόεδροσ του Δ.Σ. για τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ.   

Συνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 1 - ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρκρο 1 - Οριςμοί 

Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν 
άρκρο: 

Ανάδοχοσ: ο αφετζρου ςυμβαλλόμενοσ ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, που επιλζχκθκε από τθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία, για να αναλάβει τθν υλοποίθςθ τθσ Ρρομικειασ. 

Ανακζτουςα Αρχι: ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χαράδρασ 
Αράχκου. 

Διαγωνιςμόσ: θ διαγωνιςτικι διαδικαςία δθμοπράτθςθσ τθσ Ρρομικειασ, που ξεκίνθςε από τθν 
δθμοςίευςθ τθσ Διακιρυξθσ και ολοκλθρϊκθκε με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ 
και ανακιρυξθσ του Αναδόχου από του Δ.Σ. τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

Διακιρυξθ: τα τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ του Διαγωνιςμοφ που είναι ςυνθμμζνα ςτθν παροφςα ωσ 
Ραραρτιματα και αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. 

Διοικθτικι Εντολι: οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Ομάδα διοίκθςθσ ζργου ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου.  

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των 
τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Ζργο: Θ παροχι των υπθρεςιϊν: 
 
(ανάλογα με το τμιμα) 
Α. Ραρακολοφκθςθ τφπων οικοτόπων & ειδϊν χλωρίδασ  
Β. Ραρακολοφκθςθ ειδϊν αςπόνδυλων ερπετϊν κθλαςτικϊν & ορνικοπανίδασ  

Θμερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ: θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.  

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Κατακφρωςθ: θ απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου διοίκθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία 
κατακυρϊκθκε θ υλοποίθςθ τθσ Ρρομικειασ ςτον Ανάδοχο. 

Ραραδοτζα: όλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι 
οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 
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Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Ρροςφορά: θ από <θμερομθνία κατάκεςθσ> προςφορά του Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σφμβαςθ: Θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

Συμβατικό Τίμθμα: Το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 

Άρκρο 2 - Αντικείμενο τθσ Σφμβαςθσ 

Ο Ανάδοχοσ, ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ, αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτο άρκρο 1 τθσ Διακιρυξθσ, που περιλαμβάνει: 

<περιγραφι υπθρεςίασ και πρόςκεςθ Παραρτθμάτων με αναλυτικι περιγραφι του περιεχομζνου 
αυτισ> 

Θ υπθρεςία κα υλοποιθκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τον τρόπο, τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ που περιγράφονται αναλυτικά ςτθ Σφμβαςθ και ςτθ Διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ. 

Άρκρο 3 - Γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ 

Κάκε επικοινωνία (προφορικι και γραπτι) μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο άρκρο 14 τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται θ αλλθλογραφία, τα ζγγραφα, τα Ραραδοτζα και όλο το 
υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. 

Οπουδιποτε και οποτεδιποτε, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, απαιτθκεί διερμθνεία ι 
μετάφραςθ από ι/και προσ τα Ελλθνικά για τθν επικοινωνία των μερϊν, αυτζσ κα εξαςφαλίηονται με 
φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ του Αναδόχου. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ τθσ μετάφραςθσ και 
του πρωτοτφπου, υπεριςχφει το πρωτότυπο. 

Άρκρο 4 - Ιεράρχθςθ Συμβατικϊν Τευχϊν 

Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για 
τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου εγγράφου, εκτόσ καταδιλων ςφαλμάτων ι 
παραδρομϊν, ενϊ, για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και τα Ραραρτιματα 
αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεισ αυτισ, κα 
λαμβάνονται υπόψθ θ Κατακφρωςθ, θ Ρροςφορά του Αναδόχου και θ Ρροκιρυξθ, με τθν 
αναφερόμενθ ςειρά ιςχφοσ και μόνο εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο για τθν ερμθνεία και τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ.  Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά οι οικείεσ διατάξεισ του 
Ρ.Δ. 118/ 2007 και του Αςτικοφ Κϊδικα. 

Άρκρο 5 - Ζγγραφθ Επικοινωνία 
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Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, 
πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, 
ςυμφωνία, ζγκριςθ, βεβαίωςθ, πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ κα είναι γραπτι. 

Θ ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Διοικθτικζσ 
Εντολζσ) πραγματοποιείται ταχυδρομικά ι τθλεομοιοτυπικά ι/και ιδιοχείρωσ ωσ ακολοφκωσ: 

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:  

Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και Χαράδρασ Αράχκου 
Ε.ΤΕ.Ρ.Θ. Ρανεπιςτθμιοφπολθ Ιωαννίνων 
Τ.Κ. 45110 
Τθλ.: 26510 43663 
Φαξ: 26510 43575 

Για τον Ανάδοχο:  

<Επωνυμία> 

<διεφκυνςθ, αρικ. τθλ., αρικ. fax> 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν παραλαβι 
του Εγγράφου και τθν απόδειξι τθσ. 

Για τθν κακθμερινι ανταλλαγι μθνυμάτων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων είναι δυνατόν να 
χρθςιμοποιείται θλεκτρονικό ταχυδρομείο με τρόπο και ςτο βακμό που κάτι τζτοιο κα είναι 
αποδεκτό και από τα δφο μζρθ. 

Άρκρο 6 - Εμπιςτευτικότθτα 

6.1 Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι τθ λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικζσ και να μθν γνωςτοποιιςει ςε οποιονδιποτε 
τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ προσ τοφτο ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,  
οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του ι που ο ίδιοσ ι οι 
ςυνεργάτεσ του κα ανακαλφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

6.2 Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ όρου, ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται, 
πζραν των όςων ρθτά χαρακτθρίηονται ωσ τζτοια, και όςεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ακόμα δεν 
είναι γνωςτά ςε τρίτουσ, ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί ρθτά ωσ εμπιςτευτικά. Εμπιςτευτικι 
κεωρείται κατά περίπτωςθ ακόμα και πλθροφορία, θ οποία μπορεί να είναι ευρφτερα γνωςτι, όμωσ 
δομείται με τρόπο που τθσ προςδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ι αξία. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει: 

 να μεταφζρει και επιβάλει τθν ανωτζρω υποχρζωςθ εμπιςτευτικότθτασ ςτο προςωπικό του, 
ςτουσ υπεργολάβουσ του, ςτουσ ςυνεργάτεσ του και ςτουσ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο 
ςυνδεόμενουσ με αυτόν για τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου. 
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 να διαςφαλίηει τθ διαφφλαξθ όλων των πλθροφοριακϊν ςτοιχείων ςτουσ κοινοφσ χϊρουσ 
ςυνεργαςίασ και ςτουσ ανκρϊπουσ που αςχολοφνται με το Ζργο, αποκλειόμενθσ τθσ διαφυγισ, 
διαρροισ ι μεταφοράσ ςε άλλα άτομα, χϊρουσ ι εταιρείεσ. 

 να ενθμερϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για τα μζτρα που παίρνει προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
διαφφλαξθσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν που διακινοφνται ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του 
Ζργου. Θ εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν ςτα πλαίςια λειτουργίασ του πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ αποτελεί και κζμα τεχνικισ φφςεωσ και κα αντιμετωπίηεται ςτισ ςχετικζσ μελζτεσ 
εφαρμογισ / αςφαλείασ. 

 να μθν προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με το Ζργο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ προσ 
τοφτο ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 

6.3 Ο Ανάδοχοσ δεν δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι, με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 
ζγγραφθ ςυναίνεςι τθσ. 

6.4 Ο Ανάδοχοσ δφναται να αποκαλφπτει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςε όςουσ υπαλλιλουσ 
αςχολοφνται άμεςα με τθν εκτζλεςθ του παρόντοσ Ζργου, υποχρεϊνεται όμωσ να διαςφαλίηει ότι οι 
υπάλλθλοι αυτοί είναι ςε πλιρθ γνϊςθ και ςυμφωνοφν με τισ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ και 
εχεμφκειασ. 

 Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τον Ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςθσ εχεμφκειασ και 
εμπιςτευτικότθτασ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει τθν αποκατάςταςθ 
τυχόν ηθμίασ τθσ, τθν παφςθ τθσ κοινοποίθςθσ των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν και τθν παράλειψι 
τθσ ςτο μζλλον.  

Επίςθσ, θ παραβίαςθ του όρου τθσ εχεμφκειασ αποτελεί παραβίαςθ βαςικϊν όρων τθσ Σφμβαςθσ 
και θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόςει τισ 
κυρϊςεισ του Ρ.Δ. 118/2007. 

6.5 Σε κάκε περίπτωςθ, απαγορεφεται θ χριςθ ι εκμετάλλευςθ των πλθροφοριϊν, οι οποίεσ κα 
περιζλκουν ςε γνϊςθ του Αναδόχου κακ’ οιονδιποτε τρόπο, ςτα πλαίςια εκτζλεςθσ του Ζργου και οι 
οποίεσ δεν του ανικουν, για ςκοποφσ διαφορετικοφσ από τθν εκτζλεςθ του Ζργου αυτοφ. 

6.6 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, ωσ ενεργϊν τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, να 
εκτελεί τθν εργαςία κατϋ εντολι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και βαρφνεται αναλόγωσ με όλεσ τισ 
υποχρεϊςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του ιδίου, ωσ εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα, που προκφπτουν από τισ διατάξεισ του Ν. 2472/1997. Σε κάκε περίπτωςθ 
παράβαςθσ των ωσ άνω υποχρεϊςεων του Αναδόχου, πζραν από τα ειδικά προβλεπόμενα ςτθν 
Ρροκιρυξθ ι τθ Σφμβαςθ, ιςχφουν και οι κυρϊςεισ του Ν. 2472/1997. 

Άρκρο 7 - Εκχωριςεισ - Μεταβιβάςεισ 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει ςε οποιονδιποτε τρίτο τθ Σφμβαςθ ι μζροσ 
αυτισ ι οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτι, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ 
ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ οποιαςδιποτε ωσ άνω εκχϊρθςθσ, οι 
όροι τθσ Σφμβαςθσ κα δεςμεφουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμθ και εάν αυτόσ δεν τουσ ζχει 
ρθτά αποδεχκεί.  

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ 
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τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ και να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 
118/2007. 

Άρκρο 8 - Τροποποίθςθ – Επζκταςθ Αντικειμζνου 

Θ Σφμβαςθ τροποποιείται μόνο με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλομζνων μερϊν και κατόπιν 
προθγοφμενθσ ζγκριςθσ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 2 - ΥΡΟΩΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΩΘΣ 

Άρκρο 9 -  Συνδρομι ςε Θζματα Επικοινωνίασ με Τρίτουσ 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να 
διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, 
εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα παρζχει τθν αναγκαία ςυνδρομι ςτον βακμό που το επιτρζπουν οι κείμενεσ 
διατάξεισ. 

 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 3 - ΥΡΟΩΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΩΟΥ 

Άρκρο 10 - Γενικζσ Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ δζουςα 
προςοχι και επιμζλεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, τθν Ρροςφορά του 
Αναδόχου, κακϊσ και τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν, κακϋ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ παροφςθσ. Συγκεκριμζνα: 

 Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, πάντα μζςω τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, 
υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ 
του Ζργου. 

 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν 
του υποχρεϊςεων. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ από 
τα πρόςωπα που απαςχολεί ο Ανάδοχοσ ι οι υπεργολάβοι του και γενικά οι προςτθκζντεσ από 
αυτόν, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

 Το προςωπικό, οι ςφμβουλοι, οι ςυνεργάτεσ και γενικά οι προςτθκζντεσ του Αναδόχου δεν 
αποκτοφν καμία ςυμβατικι ςχζςθ, εργαςιακι ι άλλθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε πζντε (5) το πολφ εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρω βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να προςκομίςει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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 Θ Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα 
(εργατικό κ.λπ.) ι από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, εκτόσ εάν αυτό οφείλεται ςε 
δόλο ι βαριά αμζλεια εκ μζρουσ τθσ. 

 Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν εκτζλεςθ 
του Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, ςχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του ι εκ μζρουσ των 
υπεργολάβων ι ςυνεργατϊν του, θ οποία αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. Ο Ανάδοχοσ 
αποηθμιϊνει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε ηθμία που ενδεχομζνωσ προξενθκεί ςε αυτι 
από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν εκτζλεςθ του 
Ζργου, περιλαμβανομζνων των ςυνεργατϊν του. Ρεραιτζρω, ο Ανάδοχοσ ςυνδράμει με δαπάνεσ του 
τθν Ανακζτουςα Αρχι, αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με 
τρίτουσ, που ςυνδζεται με τθν εκ μζρουσ του ι τθν εκ μζρουσ των υπεργολάβων του ι των 
ςυνεργαηόμενων με αυτόν προςϊπων και γενικά των προςτθκζντων από αυτόν, αδυναμία ι 
πλθμμελι εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο 
Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ 
αποφάςεων, κακϊσ και να παρίςταται, εφόςον του ηθτθκεί, ςε κάκε φφςεωσ ελζγχουσ ι 
επικεωριςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Ρεριβάλλον και 
Αειφόροσ Ανάπτυξθ ΑΑ ι/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικϊν οργάνων. 

 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία προςϊπων, τα μζλθ που 
αποτελοφν τθν ζνωςθ ι κοινοπραξία είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεϊν 
τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ 
μόνο ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του 
άλλου ι των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

 Σε περίπτωςθ που, εξ αιτίασ ανικανότθτασ για οποιονδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ ζνωςθσ / 
κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ τθσ ζνωςθσ / 
κοινοπραξίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ολοκλιρωςθσ αυτισ με τθν ίδια τιμι και τουσ ίδιουσ όρουσ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι, τα εναπομείναντα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ μποροφν να προτείνουν 
αντικαταςτάτθ με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του 
διαγωνιςμοφ. Ο αντικαταςτάτθσ, ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τουσ κανόνεσ δθμοςιότθτασ των ζργων ςφμφωνα με τον 
Κανονιςμό 1828/2006 και 1083/2006 τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 

Τυχόν παράλειψθ του Αναδόχου να λάβει γνϊςθ και να ενθμερωκεί επί του ςυνόλου των ςυνκθκϊν 
εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και των κινδφνων αυτισ, δεν τον απαλλάςςει των 
ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων και ευκυνϊν του. 

Άρκρο 11 - Κατάκεςθ Εγγυιςεων 

(i) Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν <αρικμόσ,& αρχι που 
εξζδωςε> Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ φψουσ <ποςό (ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ)> ευρϊ, 
που καλφπτει το 10% του Συμβατικοφ Τιμιματοσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.). 
 
Σε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ Σφμβαςθσ για οποιοδιποτε λόγο, κα παρατείνεται 
αντίςτοιχα και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Επιςτολισ καλισ Εκτζλεςθσ. 
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Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ χωρίσ 
περαιτζρω διαδικαςία, ςε κάκε περίπτωςθ οριηόμενθ ςτθ Σφμβαςθ.  
 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ ζχει χρόνο ιςχφοσ μεγαλφτερο κατά δυο (2) μινεσ από το 
ςυνολικό ςυμβατικό χρόνο του Ζργου και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 
και ποιοτικι παραλαβι του Ζργου, φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ 
ςυμβαλλομζνουσ. 

Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο 
που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του ΕΟΧ και διακζτει το 
δικαίωμα αυτό, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν αυτϊν. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να 
προζρχονται και από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ 
ι πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ Συμφωνία για τισ 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997 
(ΦΕΚ Α' 139), και ζχει, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ αυτισ, το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ 
εγγυιςεων. 

Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που 
εξζδωςε τθν εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 
παράςχει νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν προθγοφμενθ ςχετικι όχλθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ 
Σφμβαςθ. 

Εγγυθτικζσ επιςτολζσ που εκδίδονται ςε άλλο κράτοσ, εκτόσ τθσ Ελλάδασ και ςε μθ ελλθνικι γλϊςςα, κα 
ςυνοδεφονται από νόμιμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 

Κεφάλαιο 5 - Ρρόγραμμα Εκτζλεςθσ 

Άρκρο 15 - Ωρόνοσ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του Ζργου αρχίηει από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ (Θμερομθνία 
Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ) και διαρκεί ζωσ (……..) μινεσ.  

Θ ςφμβαςθ λφνεται αυτοδίκαια χωρίσ καμιά αξίωςθ του αναδόχου, με τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ  
31/12/2015 και δεν επιτρζπεται να δοκεί καμία παράταςθ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ πζραν του 
ανωτζρω τικζμενου χρονικοφ διαςτιματοσ. Μζχρι 31.12.2015 κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το 
φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχοσ κα μεριμνιςει να διακζςει 
όλουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, οικονομικοφσ και μθ, για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ υλοποίθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ.  Εάν μζχρι τθν 31.12.2015 δεν ζχει ολοκλθρωκεί το φυςικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 
επιβάλλονται οι οριηόμενεσ ςε επόμενο άρκρο ποινικζσ ριτρεσ. 

Άρκρο 16 - Μετάκεςθ Ρροκεςμίασ Εκτζλεςθσ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ εκτζλεςθσ 
τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του 
χρονοδιαγράμματοσ, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για ςυνολικό διάςτθμα δφο (2) μθνϊν και, ςτισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθν ανακεϊρθςθ 
του προγράμματοσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ωσ προσ το ςυγκεκριμζνο χρονικό ςθμείο ι τθ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. 
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Ρεραιτζρω, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί, ςε κάκε περίπτωςθ να μετατίκεται ςφμφωνα 
με το άρκρο 26 του Ρ.Δ. 118/2007 και πάντοτε με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ τυχόν χορθγθκεί, 
κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των απϊτατων ορίων που εκάςτοτε ιςχφουν για τθν 
υλοποίθςθ ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από το ΕΣΡΑ. 

Άρκρο 17 - Ροινικζσ ιτρεσ - Εκπτϊςεισ 

Θ παράδοςθ και θ παραλαβι των υπθρεςιϊν κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
του Ζργου, υπό τθν επιφφλαξθ οποιαςδιποτε παράταςθσ ι μετάκεςθσ των προκεςμιϊν τυχόν 
χορθγθκεί.  

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ φάςθσ του Ζργου ι του ςυνόλου αυτοφ από 
υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ, μετά τθν όποια παράταςθ ι μετάκεςθ χορθγικθκε, 
με υπαιτιότθτα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ του άρκρου 32 
του Ρ.Δ. 118/200. 

Λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ του Ζργου, ςε περίπτωςθ που το αντικείμενο του Ζργου παραδοκεί 
εκπρόκεςμα, περιλαμβανομζνθσ τθσ τυχόν παράταςθσ ι μετάκεςθσ αυτοφ ι δεν παραδοκεί, τότε, 
πζραν των κυρϊςεων που ορίηονται από τθ ςχετικι νομοκεςία, ο Ανάδοχοσ κα υπόκειται ςε ποινικι 
ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ του αντικειμζνου του Ζργου 
ίςθ με ποςοςτό 0,5% επί του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και ςυνολικά μζχρι του 10% 
αυτοφ. Θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, 
να ηθτιςει τθν κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ, κακϊσ και τθν 
αποκατάςταςθ κάκε άλλθσ ηθμιάσ τθσ. Οι κυρϊςεισ αυτζσ κα επιβάλλονται, επίςθσ, και ςε 
περιπτϊςεισ κακυςτζρθςθσ των τμθματικϊν προκεςμιϊν υλοποίθςθσ του Ζργου που ζχει κακορίςει 
ςτθν Ρροςφορά του ο Ανάδοχοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των τμθματικϊν προκεςμιϊν 
υλοποίθςθσ του Ζργου ι μθ ικανοποιθτικισ λειτουργίασ των επιμζρουσ τμθμάτων του Ζργου. 

Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 
φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου και κα 
ειςπράττονται με παρακράτθςθ από τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτισ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο Ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται 
οι ποινικζσ ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν μόνο αν το Ζργο 
περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι προκεςμία. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που επιβάλλονται για υπζρβαςθ 
τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν, βαρφνουν τον Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω 
υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ 
κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Ρεραιτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο 
τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με άρκρο 34 του Ρ.Δ. 
118/2007.  
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Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.), ενϊ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ 
παράταςθσ ι μετάκεςθσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να 
κρατιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που ζχει εκτελεςτεί, καταβάλλοντασ το αναλογοφν μζροσ του 
Συμβατικοφ Τιμιματοσ. 

 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 6 - ΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 

Άρκρο 18 - Ροιότθτα Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν 

Τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν ι να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια τθσ 
Σφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςθσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε 
άποψθ, με τα οριηόμενα ςτθ Σφμβαςθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου. 

Για οποιαδιποτε προςωρινι ι ενδιάμεςθ παραλαβι προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ, κα πρζπει να 
υποβάλλεται αίτθςθ από τον Ανάδοχο ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν αίτθςθ κα αναγράφεται θ 
περιγραφι των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που προτείνονται για παραλαβι, ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ 
και ο τόποσ όπου κα γίνει θ παραλαβι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ.  

Άρκρο 19 - Κυριότθτα Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν  

Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα των παραδιδόμενων υπθρεςιϊν μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ 
παραλαβισ του. Από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του Ζργου, θ κυριότθτα μεταβιβάηεται 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα κατωτζρω.  

Σε περίπτωςθ που τρίτοσ προβάλει δικαίωμα επί του εξοπλιςμοφ πριν τθν οριςτικι παραλαβι του, θ 
Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ενθμερϊςει άμεςα τον Ανάδοχο και να γνωςτοποιιςει ςτον τρίτο 
τθν κυριότθτα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεταβιβάςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι όλα τα περιγραφόμενα ςτθ 
Σφμβαςθ προϊόντα ελεφκερα από κάκε βάροσ ι/και περαιτζρω δικαίωμα τρίτου και να καλφψει με 
δικζσ του δαπάνεσ τθν απαλλαγι από οποιουςδιποτε περιοριςμοφσ εμποδίηουν ι κα εμπόδιηαν ςτο 
μζλλον τθν εκμετάλλευςθ των προϊόντων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
χριςθσ και χωρίσ περαιτζρω οικονομικι επιβάρυνςι τθσ. Συνδρομζσ και ςχετικά ζξοδα που μπορεί 
να δικαιολογθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου κα πρζπει να προβλζπονται ρθτά από τθν 
Ρροςφορά του Αναδόχου, να κοςτολογοφνται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά του και να εμπεριζχονται 
ςτισ υπθρεςίεσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ (μετά τθν Ρερίοδο Εγγφθςθσ) που προςφζρει. 

Θ κυριότθτα παραδοτζων ςτθν ανάπτυξθ των οποίων με οποιονδιποτε τρόπο ςυμβάλλει ενεργά θ 
Ανακζτουςα Αρχι ανικει εξαρχισ ςτθν τελευταία, τουλάχιςτον κατά το μζροσ που τα αντίςτοιχα 
παραδοτζα παράγονται από αυτι.  

Άρκρο 20  - Εγγυθτικι Ευκφνθ  

Ο Ανάδοχοσ εγγυάται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ότι το Ζργο κα εκτελεςκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
και τισ προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ, το ιςχφον δίκαιο, και τθν Ρροςφορά του, τουσ τεχνικοφσ 
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κανόνεσ και τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα πρότυπα που ιςχφουν ςτισ ςφγχρονεσ μεκόδουσ ανάπτυξθσ  
και ότι τα Ραραδοτζα κα πλθροφν όλεσ τισ ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά που προβλζπονται ςτθ 
Σφμβαςθ και ςτθν Ρροςφορά του, και κα ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, λειτουργίεσ, 
αποτελζςματα και ιδιότθτεσ, όπωσ αυτζσ προδιαγράφονται ςτθν Ρροκιρυξθ ι επιτρζπεται να 
προδιαγραφοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου ςφμφωνα με τισ Εντολζσ 
τθσ. 

 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 7 - ΡΛΘΩΜΕΣ 

Άρκρο 21 - Γενικζσ Διατάξεισ 

Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, προτοφ υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλα τα αναγκαία 
ςτοιχεία για τθν εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και, ςυνεπϊσ, ςτο Συμβατικό 
Τίμθμα περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ζξοδα, όπωσ: 

(α) τα ζξοδα μεταφοράσ,  

(β) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων 
που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ, 

(γ) τα ζξοδα προμικειασ των εργαλείων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ τθσ Σφμβαςθσ, 

Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται οι νόμιμεσ παρακρατιςεισ ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ εκάςτοτε νόμουσ και ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν. 

Άρκρο 22 - Συμβατικό Τίμθμα 

Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των <ποςό 
ολογράφωσ (ποςό αρικμθτικά)> ευρϊ, πλζον του Φ.Ρ.Α. που αναλογεί, ο οποίοσ βαρφνει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, δθλαδι ςτο ποςό των <ποςό ολογράφωσ (ποςό αρικμθτικά)> ευρϊ, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.  

Από τθν πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνονται οι νόμιμεσ παρακρατιςεισ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 
εκάςτοτε νόμουσ και ςχετικζσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν. 

Το Συμβατικό Τίμθμα δεν ανακεωρείται ι αναπροςαρμόηεται και κα παραμείνει ςτακερό και 
αμετάβλθτο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ και δεν είναι δυνατόν να αυξθκεί για οποιονδιποτε 
λόγο. 

Άρκρο 23 - Τρόποσ Ρλθρωμισ  

Το Συμβατικό Τίμθμα καταβάλλεται με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ. Για κάκε 

πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εισ τριπλοφν, γραπτι αίτθςθ πλθρωμισ, 

κακϊσ και όλα τα νόμιμα παραςτατικά και δικαιολογθτικά που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν ενδεχόμενθ αναγκαία 

διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. 
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Φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ενθμερότθτεσ υποβάλλονται εκ νζου μόνον εφόςον ζχει λιξει θ 

ιςχφσ εκείνων που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.  

Το Συμβατικό Τίμθμα κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο ςφμφωνα με τθν Υπουργικι Απόφαςθ 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ (υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749, ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 

δυνάμει των ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009 και ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) όπωσ εκάςτοτε κα ιςχφει και κάκε 

άλλθ ςχετικι εφαρμοςτζα διάταξθ ςχετικά με τθ λειτουργία του Κεντρικοφ Λογαριαςμοφ ΕΣΡΑ. 

Ρριν τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ και τθν καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ από τθν αρμόδια 

αρχι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ πλθρωμι δεν κα οφείλεται ςτον Ανάδοχο και θ Ανακζτουςα Αρχι 

δεν κα κακίςταται υπεριμερθ ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ τθσ.  

Σε περίπτωςθ που, από τον ΚΦΑΣ, απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου, θ εξόφλθςθ του οποίου, 

ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ, γίνεται ςε επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο από αυτι τθσ ζκδοςθσ, δεν 

απαιτείται νζο τιμολόγιο. 

Θ πλθρωμι εξαρτάται από τθν εκπλιρωςθ εκ μζρουσ του Αναδόχου όλων των υποχρεϊςεϊν του 

όςον αφορά ςτθν εκτζλεςθ όλων των ςταδίων ι τμθμάτων ι μερϊν του Ζργου και από τθν οριςτικι 

ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ δαπάνθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα καλυφκεί από τθ ΣΑ 0758 του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 

Επενδφςεων με κωδικό: 2012ΣΕ07580020 τθσ πράξθσ «Ρροςταςία και Διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & Χ. Αράχκου», που ζχει ενταχκεί 

με τθν αρικ. πρωτ. Οικ.115248/17-01-2012 Απόφαςθ Ζνταξθσ του Γενικοφ Γραμματζα του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογράμματοσ “Ρεριβάλλον & Αειφόροσ Ανάπτυξθ” 2007-2013, Άξονα Ρροτεραιότθτασ 9: 

«Ρροςταςία Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Βιοποικιλότθτασ» που χρθματοδοτείται από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κατά 80% και από το Ελλθνικό Δθμόςιο κατά το υπόλοιπο ποςοςτό. 

θτά ςυμφωνείται ότι ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου Χαράδρασ 

Αράχκου δεν κακίςταται υπεριμεροσ και δεν ζχει καμία υποχρζωςθ τόκων ςε περίπτωςθ 

κακυςτζρθςθσ καταβολισ τθσ αμοιβισ του «Αναδόχου» εξαιτίασ μθ ζγκαιρθσ χρθματοδότθςθσ του 

Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου Χαράδρασ Αράχκου από τισ 

πιςτϊςεισ του προγράμματοσ «Ρροςταςία και διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Ράρκου 

Τηουμζρκων Ρεριςτερίου και χαράδρασ Αράχκου» του ΕΡ.ΡΕ.A.Α.  Επίςθσ, ο «Ανάδοχοσ» 

αποδζχεται ότι οι προκεςμίεσ πλθρωμϊν των προθγοφμενων εδαφίων δφναται να αναςτζλλονται 

κακόςον χρόνο δεν ζχουν χορθγθκεί από τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ. 

 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 8 - ΡΑΑΔΟΣΘ & ΡΑΑΛΑΒΘ 

Άρκρο 24 - Ρροχποκζςεισ & Διαδικαςία Ραραλαβισ      

Θ παραλαβι των Ραραδοτζων κα γίνεται από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του 
Ζργου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εντόσ των χρονικϊν διαςτθμάτων που κακορίηονται ςτο ςχετικό 
άρκρο τθσ παροφςασ κακϊσ και τθσ Ρροκιρυξθσ.  
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Θ παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ 

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτα ςχετικά άρκρα τθσ Ρροκιρυξθσ. 

 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 9 - ΑΘΕΤΘΣΘ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Άρκρο 25 - Καταγγελία εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο και να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ με 
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ, 
αηθμίωσ για αυτι, ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) ο Ανάδοχοσ δεν υλοποιεί το Ζργο με τον τρόπο που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ, παρά τισ προσ τοφτο 
όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

(β) ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι εκκακάριςθ, λυκεί ι ανακλθκεί θ 
άδεια λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων. 

(γ) αν εκδοκεί κατά του Αναδόχου ι των νομίμων εκπροςϊπων του τελεςίδικθ απόφαςθ για 
αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ. 

(δ) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 

(ε) όπου ςτθν Ρροκιρυξθ ορίηεται ρθτά λόγοσ κιρυξθσ του Αναδόχου ζκπτωτου. 

Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν κοινοποίθςθ ςτον Ανάδοχο τθσ εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ’ εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, κατ’ ενάςκθςθ 
διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό δυνατό, να τάξει 
εφλογθ (κατ’ αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παράβαςθσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ 
επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι 
γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, 
μετά από αίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

(α) να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ 
υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που επιβάλλονται για τθ διαςφάλιςθ 
προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων, 

(β) να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο ζργο, εργαςία ι 
προϊόν (ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του, κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 
υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει όπωσ οι υπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ και γενικά οι προςτθκζντεσ του πράξουν το ίδιο, 
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(γ) να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν 
άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και βρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι υπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ του και γενικά οι προςτθκζντεσ του κα πράξουν το ίδιο. 

Το ςυντομότερο δυνατό μετά τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι βεβαιϊνει τθν αξία 
του παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου, κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν 
θμερομθνία καταγγελίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αναςτζλλει τθν καταβολι οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με  τθν 
Σφμβαςθ προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακάριςθσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων και οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ καταπίπτουν. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αγοράςει, ςε τιμζσ αγοράσ, τα παραδοκζντα ι παραγγελκζντα από 
τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ που δεν ζχει ακόμα πλθρϊςει. 
Οι όροι τθσ αγοράσ εναπόκεινται ςτθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να απαιτιςει πρόςκετα από τον Ανάδοχο αποηθμίωςθ για κάκε 
ηθμία που υπζςτθ μζχρι του ανϊτατου ποςοφ του Συμβατικοφ Τιμιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία 
του τμιματοσ λόγω τθσ καταγγελίασ τθσ Σφμβαςθσ. 

Κατά τα λοιπά, ωσ προσ τθν κιρυξθ του Αναδόχου ζκπτωτου, ιςχφουν οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/07. 

Άρκρο 26 - Ανωτζρα Βία 

Θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ δεν ευκφνονται για αδυναμία εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεϊν τουσ, αν θ αδυναμία αυτι είναι απόρροια ανωτζρασ βίασ, όπωσ αυτι ορίηεται από το 
νόμο ωσ γεγονόσ απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που κακιςτά απολφτωσ αδφνατθ τθν εκτζλεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ. Θ επικαλοφμενθ ανωτζρα βία πρζπει να αποδεικνφεται δεόντωσ και επαρκϊσ. Ο 
Ανάδοχοσ που πλιττεται από τα περιςτατικά ανωτζρασ βίασ, υποχρεοφται ςτο διάςτθμα που αυτά 
ςυμβαίνουν μζχρι και τθν αναφορά τουσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ για να ελαχιςτοποιιςει τισ επιπτϊςεισ των γεγονότων ανωτζρασ βίασ.  

Θ απόδειξθ περιςτατικϊν που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ μζρεσ από τθ χρονικι ςτιγμι που ζλαβαν χϊρα τα εν λόγω 
περιςτατικά, να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντόσ του ςυγκεκριμζνου διαςτιματοσ ο Ανάδοχοσ 
πρζπει να καταβάλει όλεσ τισ δυνατζσ προςπάκειεσ ϊςτε να ξεπεράςει μερικϊσ ι ολικϊσ τθν 
αδυναμία που προκαλείται. Σε περίπτωςθ που τα περιςτατικά δεν αναφερκοφν μζςα ςτθν ανωτζρω 
προκεςμία και δεν προςκομιςκοφν τα απαιτοφμενα αποδεικτικά ςτοιχεία, ο Ανάδοχοσ ςτερείται του 
δικαιϊματοσ να επικαλεςκεί τθν φπαρξθ ανωτζρασ βίασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί κάκε δικαίωμα για τθν περαιτζρω διερεφνθςθ των γεγονότων και τθν 
ζγερςθ απαίτθςθσ προσ τον Ανάδοχο για τθν παροχι πρόςκετων διευκρινιςεων ι ακόμα και τθ 
λιψθ πρόςκετων μζτρων αποκατάςταςθσ εφόςον κάτι τζτοιο μπορεί να πραγματοποιθκεί εντόσ των 
πλαιςίων του Ζργου και των δυνατοτιτων του Αναδόχου. 

Άρκρο 28 – Ραραρτιματα τθσ Σφμβαςθσ 

Αναπόςπαςτα τμιματα τθσ Σφμβαςθσ αποτελοφν τα Ραραρτιματα. 
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Άρκρο 29 – Μερικι Ακυρότθτα 

Σε περίπτωςθ που όροσ ι όροι τθσ Σφμβαςθσ είναι ι κθρυχκοφν άκυροι, δεν επθρεάηεται το κφροσ 
των λοιπϊν όρων τθσ Σφμβαςθσ. Οι ςυμβαλλόμενοι κα καταβάλλουν κάκε εφλογθ προςπάκεια για 
τθν αντικατάςταςθ του άκυρου όρου με άλλον ζγκυρο που κα ανταποκρίνεται περιςςότερο ςτισ 
προκζςεισ τουσ και τον ςκοπό τθσ Σφμβαςθσ. 

 

ΚΕΨΑΛΑΙΟ 10 - ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΨΟΩΝ 

Άρκρο 30 - Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 

Θ Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωςθ διαφορϊν που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ι εξ αφορμισ αυτισ, θ Ανακζτουςα Αρχι και ο Ανάδοχοσ κα καταβάλλουν 
κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

Για κάκε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυκεί ςφμφωνα με τα παραπάνω οριηόμενα, θ 
αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια που εδρεφουν ςτα 
Ιωάννινα. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω ςυμφωνιϊν, αφοφ διαβάςτθκε, υπογράφεται θ παροφςα από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε πζντε (5) Αντίτυπα, από τα οποία θ Ανακζτουςα Αρχι ζλαβε τζςςερα και ο 
Ανάδοχοσ ζλαβε ζνα.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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