
1 

 

 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  

 
  

ΣΟ ΠΑΡΟΝ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Θζμα : Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τισ υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ 

και αξιολόγθςθσ του βακμοφ διατιρθςθσ των ειδών Χειροπτζρων 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ, 

α.  του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α’/2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν του Δθμοςίου», 

β.  του άρκρου 3 παράγ.19 του Κανονιςμοφ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του    

     Φορζα Διαχείριςθσ (ΤΑ 39808/2009 - ΦΕΚ 2152/2-10-2009 -Σεφχοσ Βϋ), 

γ.  του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ για τθν προμικεια, παράδοςθ και παραλαβι αγακϊν, υλικϊν 

και προϊόντων κλπ. του Φ.Δ. (ΤΑ 39809/2009 - ΦΕΚ 2152/2-10-2009 -Σεφχοσ Βϋ), 

δ.  του  Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ κλπ.» (ΦΕΚ 112 Αϋ/2010).  

2. Σθν με αρικμ. 35130/739/9-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Βϋ/2010) Τ.Α. «περί αφξθςθσ των χρθματικϊν 

ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 κλπ.». 

3. Σον εγκεκριμζνο οικ. προχπολογιςμό ζτουσ 2015. 

4. Σθν ανάγκθ υλοποίθςθσ του Τποζργου 1 τθσ Πράξθσ «Προςταςία και Διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χαράδρασ Αράχκου» του 

ΕΠΠΕΡΑΑ. 

5. Σουσ όρουσ που περιζχονται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ. 

6. Σθν υπ’αρικμ. 23/2015 απόφαςθ του Δ.. του Φορζα Διαχείριςθσ που αφορά τθν παροφςα 

ανακοίνωςθ. 

Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων 

Ρεριςτερίου & Χ. Αράχκου  

Ιωάννινα,   27/05/2015 

 

Δ/νςθ: Επιςτθμονικό Σεχνολογικό Πάρκο Θπείρου,  

Πανεπιςτθμιοφπολθ  Ιωαννίνων, ΣΚ 45110 

Σθλ. : 26510 43663  

Φαξ : 26510 43575 

Πλθροφορίεσ : Χαρ. Μπίςα 

                                     Αρ. Ρρωτ.: οικ.795  
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Ανακοινώνει ότι, 

προτίκεται να προβεί ςτθν επιλογι αναδόχου προκειμζνου να του ανακζςει τισ υπθρεςίεσ:  

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΩΝ ΧΕΙΡΟΠΣΕΡΩΝ», ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του υποζργου 1 τθσ πράξθσ 

«Προςταςία και Διατιρθςθ τθσ Βιοποικιλότθτασ του Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου & 

χαράδρασ Αράχκου», του ΕΠΠΕΡΑΑ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δζκα χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ 

(10.500,00€), ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι (βλζπε  αναλυτικά 

ςτον  Πίνακα 1) και 

καλεί 

τουσ ενδιαφερόμενουσ να κατακζςουν τισ ςχετικζσ προςφορζσ.   (Οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε βάροσ του 

Προχπολογιςμοφ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων Α:0758 με κωδικό Πράξθσ 

2012Ε07580020.) 

Ρίνακασ 1: Συνολικόσ προχπολογιςμόσ για τισ υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ των Χειροπτζρων 

Είδοσ  Κωδικόσ  Ρροχπολογιςμόσ  

χωρίσ ΦΡΑ 

Ρροχπολογιςμόσ µε 

ΦΡΑ 

Α. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΧΕΙΟΡΤΕΩΝ 
CPV: 90711500 8.536,58 € 10.500,00 € 

 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ  για τισ υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και αξιολόγθςθσ του βακμοφ 

διατιρθςθσ των ειδϊν Χειροπτζρων, που κα ανακζςει ο Φορζασ Διαχείριςθσ του Εκνικοφ Πάρκου 

Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου, περιγράφονται παρακάτω: 

1.1 ΣΚΟΡΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

κοπόσ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ είναι θ καταγραφι, θ εποπτεία και θ αξιολόγθςθ του 

βακμοφ διατιρθςθσ των ειδϊν Χειροπτζρων, των Παραρτθμάτων ΙΙ, IV και V τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.   

Με το παρόν πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ κα εφαρμοςτεί ζνα ςφςτθμα επιςτθμονικισ παρακολοφκθςθσ 

(monitoring) με εργαςίεσ πεδίου, ϊςτε να γίνει αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ των εν λόγω ειδϊν, 

ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  Θ αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ των ειδϊν 

(Παραρτιματα II, IV και V τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ), είναι ςθμαντικι για τισ δράςεισ παρακολοφκθςθσ τθσ 

εξζλιξισ τουσ.  Ωσ βάςθ για τθν εποπτεία και τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν 

πανίδασ (ζντυπο αναφοράσ εποπτείασ ςφμφωνα με το άρκρο 11, για τα είδθ των Παραρτθμάτων 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 
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Ο Ανάδοχοσ του προγράμματοσ εποπτείασ, ςτθν περιοχι ευκφνθσ του  Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ 

Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και Χ. Αράχκου, κα παραδϊςει επιπλζον ςτον Ανάδοχο τθσ Μελζτθσ 

«Οριηόντιοσ τεχνικόσ και επιςτθμονικόσ ςυντονιςμόσ των μελετών Εποπτείασ και Αξιολόγθςθσ τθσ 

Κατάςταςθσ Διατιρθςθσ Ειδών και Τφπων 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 Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου. 

Επίςθσ, κα προτείνει ικανοποιθτικζσ τιμζσ αναφοράσ, κακϊσ και ςτόχουσ διατιρθςθσ των χερςαίων τφπων 

οικοτόπων και των ειδϊν ςτισ περιοχζσ Natura (ΣΚ και ΗΕΠ), με ςτόχο τθν επίτευξθ ικανοποιθτικισ 

κατάςταςθσ διατιρθςισ τουσ ςε κάκε μια περιοχι. 

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

μελζτθσ, για τθν επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο. 

Πεδίο εφαρμογισ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ αποτελοφν όλα  τα είδθ Χειροπτζρων των 

Παραρτθμάτων I, II, IV και V τθσ Οδθγίασ 92/43/ που απαντϊνται ςτο Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων 

Περιςτερίου και Χ. Αράχκου. τον Πίνακα 2 παρατίκενται τα είδθ που αποτελοφν αντικείμενο του 

προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

Ρίνακασ 2. Ενδεικτικόσ κατάλογοσ των νυχτερίδων (Χειρόπτερα) που αποτελοφν αντικείμενο του 

προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

Α/Α ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

Οδθγία 

92/43 Α/Α 

ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ 

Οδθγία 

92/43 

1 Rhinolophus ferrumequinum  II/IV 10 Myotis nattereri IV 

2 Rhinolophus hipoosideros ΙV 11 Nyctalus lasiopterus IV 

3 Pipistrellus pipistrelus ΙV 12 Nyctalus leisleri IV 

4 Pipistrellus pygmaeus ΙV 13 Eptesicus serotinus IV 

5 Myotis capacinii  IV 14 Vespertilio murinus IV 

6 Myotis myotis IV 15 Plecotus kolombatovici IV 

7 Myotis blythii IV 16 Plecotus macrobullaris IV 

8 Myotis alcathoe IV 17 Hypsugo savii ΙV 

9 Myotis emarginatus IV       

 

Αντικείμενα τθσ υπθρεςίασ αποτελοφν:  

 Ο ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ επιςτθμονικισ παρακολοφκθςθσ (monitoring) με 

εργαςίεσ πεδίου με ςτόχο τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ των ειδϊν χειροπτζρων για τθν 

περίοδο 2012-2015 ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  

 Θ επιςκόπθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ των ειδϊν χειροπτζρων ςφμφωνα με το άρκρο 11 τθσ Οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ  
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 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 Πάρκου 

Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου και το Σμιμα Βιοποικιλότθτασ και Π.Π. του ΤΠΑΠΕΝ.  

  Θ ςφνταξθ πρόταςθσ οριςμοφ Ικανοποιθτικϊν Σιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference Values) των 

ειδϊν χειροπτζρων ςτουσ ΣΚ και ΗΕΠ.  

 Θ ςφνταξθ πρόταςθσ για τον οριςμό τόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) ςτουσ ΣΚ, με ςτόχο 

τθν επίτευξθ ικανοποιθτικισ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των ειδϊν χειροπτζρων.  

 Θ ςφνταξθ πρόταςθσ για τθν παρακολοφκθςθ των ειδϊν χειροπτζρων που κα πρζπει να εφαρμοςτεί 

μετά τθ λιξθ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ. 

ε όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι 

επικοινωνία με το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου, κακϊσ 

και 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». 

Ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει τα ακόλουκα:  

- Σθν 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) 

- Σα κριτιρια τθσ Ε.Ε. για τθν αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ του Δικτφου του ΣΚ (κα δοκεί από τον 

Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου) 

- Σο 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#interpretation  

- Σα αποτελζςματα τθσ δεφτερθσ εκνικισ αναφοράσ για τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ που 

είναι αναρτθμζνα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=539&language=el-GR 

- Σα 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  

- Σο κόκκινο βιβλίο των απειλοφμενων ηϊων τθσ Ελλάδασ ςε θλεκτρονικι μορφι, αναρτθμζνο ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  
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http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=518&language=el-GR) 

- Σο 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).  

θμειϊνεται ότι για το 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». Σα 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. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΟΤΕΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΡΗΕΣΙΕΣ  ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΟΡΤΕΩΝ  

 

Οι εργαςίεσ που κα υλοποιθκοφν, από τον Ανάδοχο περιγράφονται ςε δυο (2) διακριτζσ φάςεισ, ωσ 

ακολοφκωσ: 

ΦΑΣΗ 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, ςυνάφεια, ςτα είδθ και ςτα ενδιαιτιματά 

τουσ (π.χ. Ειδικζσ Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ), επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνεσ εκκζςεισ, μελζτεσ, ι εκδόςεισ,  
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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 ταυτόχρονα να 

υπθρετεί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που προκφπτουν από τισ υποχρεϊςεισ και τουσ ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ.  

 Κακοριςμόσ τθσ ζνταςθσ και του προτφπου κατανομισ των δειγματολθψιϊν και κακοριςμόσ του 

πλζγματοσ αναφοράσ  

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει πρόταςθ ςχζδιο με : 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). Σα 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 του ότι θ αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ κάκε 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 Πάρκου Σηουμζρκων 

Περιςτερίου 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.  

 Προγραμματιςμόσ ετιςιων επιςκζψεων  
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Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει πρόγραμμα επιςκζψεων 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 του βακμοφ διατιρθςθσ όλων των ειδϊν ςτθν περιοχι μελζτθσ και να 

μποροφν να προτακοφν ικανοποιθτικζσ τιμζσ αναφοράσ και ςτόχοι διατιρθςθσ για τθν περιοχι με βάςθ 

και τθ κρίςθ του ειδικοφ.    

 Κακοριςμόσ πρωτοκόλλων για τθν εργαςία ςτο πεδίο  

Ο Ανάδοχοσ κα κακορίςει τα πρωτοκόλλα εργαςιϊν πεδίου για τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ 

των ειδϊν. τα 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 του βακμοφ διατιρθςθσ ειδϊν για τθν Ζκκεςθ του άρκρου 17 τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ.  

 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. ε 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. Πιο ςυγκεκριμζνα απαιτοφνται: (α) 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.), 

ι/και (β) βιντεοςκόπθςθ κατά τθν παρατιρθςθ των ειδϊν. 

Σζλοσ 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 τα  Χειρόπτερα : 

Οι δειγματολθψίεσ πεδίου για τα Χειρόπτερα  κα πρζπει να ςυνδυάηονται με τον καλφτερο δυνατό τρόπο 

(χρονικά και χωρικά) ϊςτε τα τελικά παραδοτζα να ετοιμαςτοφν ςφμφωνα με τθ ςχετικι διεκνι 

βιβλιογραφία και τισ οδθγίεσ τθσ ΕΕ (Interpretation Manual of the European Union habitats, 2007 ι/και 

άλλο). Θ εποχι και θ ςυχνότθτα δειγματολθψιϊν κα πρζπει να επιλζγεται (τεκμθριωμζνα) με βάςθ τθ 

βιολογία των 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, οι 

δειγματολθψίεσ - ςυλλιψεισ κα διαρκοφν τον ελάχιςτο δυνατό χρόνο και τα ςυλλθφκζντα άτομα κα 
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απελευκερϊνονται επί τόπου αμζςωσ μετά τθν εξζταςι τουσ.  Θ μεκοδολογία παρακολοφκθςθσ μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

• Παρακολοφκθςθ ειδϊν ςτισ περιοχζσ κυνθγιοφ τουσ ι και ςτουσ τόπουσ διζλευςθσ με θχογραφιςεισ 

υπεριχων (με τθ χριςθ δεκτϊν υπεριχων - bat detectors), ι/και ςυλλιψεισ με ειδικά δίχτυα παρεμβολισ 

ι ειδικζσ παγίδεσ. 

• Καταγραφι και παρακολοφκθςθ ειδϊν ςτα καταφφγια/αποικίεσ τουσ (roostingbats) με μετριςεισ, 

ςυλλιψεισ ι θχογραφιςεισ υπεριχων. 

Ο ειδικόσ επιςτιμονασ – ςυντονιςτισ του ζργου που κα υλοποιιςει αυτι τθν υπθρεςία  κα ζχει  

τουλάχιςτον 7ετι επιςτθμονικι εμπειρία ςε κζματα  καταγραφισ, αξιολόγθςθσ και εφαρμογισ μζτρων 

προςταςίασ ειδϊν χειροπτζρων. 

 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α’  

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω αναφερόμενο 

ςκεπτικό και θ μορφι τουσ (θλεκτρονικι ι/και ζντυπθ). υγκεντρωτικά τα παραδοτζα, τθσ Φάςθσ Α 

αναφζρονται ςτον Πίνακα 3: 

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.  

5. Πρόταςθ κακοριςμοφ πλζγματοσ (grid) αναφοράσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ  χωρικισ αποτφπωςθσ 

κατανομισ για κάκε είδοσ ςτθν περιοχι.Τποχρεωτικι χωρικι αποτφπωςθ τθσ κατανομισ κάκε είδουσ 

ςε πλζγμα αναφοράσ 10 x 10 km (ςε kml ι shp), βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ-

ειςιγθςθ, ςτθν οποία κα περιλάμβανονται τα παραπάνω αρχεία ςε μορφι εικόνασ. Γεωγραφικι 

αποτφπωςθ ςε φςτθμα Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν (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 βακμοφ 

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. Σεκμθριωμζνθ επιςτθμονικά πρόταςθ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν πεδίου (αρικμοφ και κζςεων 

επιςκζψεων πεδίου ςυνολικά και ανά ζτοσ εργαςιϊν πεδίου). Θ πρόταςθ κα περιλαμβάνει: - Σον 

τφπο των πρωτογενϊν δεδομζνων που κα ςυλλεχκοφν από τισ επιτόπιεσ δειγματολθψίεσ (παρουςία/ 

απουςία, ςχετικι αφκονία, πυκνότθτα, φυςικοχθμικζσ παραμζτρουσ κ.λπ.). - Σον αρικμό και τθ 

χωροκζτθςθ των κζςεων δειγματολθψίασ ςε κατάλλθλο υπόβακρο - Σθ μεκοδολογία διερεφνθςθσ 

των μθ γνωςτϊν εμφανίςεων κακενόσ από τα υπό μελζτθ είδθ - Σθν εποχι και μζκοδο τθσ 

δειγματολθψίασ  

7.  Σα πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, εργαςιϊν πεδίου και αξιολόγθςθσ τθσ βακμοφ διατιρθςθσ των 

ειδϊν που κα εφαρμοςτοφν κατά τισ επιςκζψεισ ςτο πεδίο. 
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8. Προςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ προγραμματίςτθκαν να ςυλλεχκοφν με βάςθ το 

ςχζδιο δειγματολθψίασ, προκειμζνου να γίνει αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ των ειδϊν.  

Όλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. 

Αράχκου ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, υποβάλλονται εκ νζου ςε θλεκτρονικι ι/και ςε 

ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον Πίνακα Β9), ςε 2 και 2 αντίτυπα, αντίςτοιχα. 

 

ΦΑΣΗ Β: ΟΛΟΚΛΗΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΗΣΗΣ- ΣΥΓΚΟΤΗΣΗ ΡΟΤΑΣΗΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 υνζχιςθ και ολοκλιρωςθ τθσ βιβλιογραφικισ ςυλλογισ - υλλογι δεδομζνων πεδίου  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυλλζξει ςτο πεδίο τισ πλθροφορίεσ που ζχουν κακοριςτεί ςτον προγραμματιςμό τθσ 

φάςθσ Α’, και τθν επικαιροποιθμζνθ του μορφι, όπωσ αναφζρεται ςτθ φάςθ Β’. Ο Ανάδοχοσ κα 

ενθμερϊνει το Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου 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 

Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου (ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Βιοποικιλότθτασ και 

Προςτατευόμενων Περιοχϊν  του ΤΠΑΠΕΝ) και τον 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», όλεσ τισ πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ κάκε είδουσ.  

 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,). 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 Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου. τθ 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 του βακμοφ 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 = ικανοποιθτικόσ βακμόσ διατιρθςθσ, B = ανεπαρκισ βακμό διατιρθςθσ, Γ = κακι 

βακμόσ διατιρθςθσ, Δ = άγνωςτοσ βακμόσ διατιρθςθσ  ). 
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τθν 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.  

 Αξιολόγθςθ δεδομζνων και εκτίμθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ κάκε είδουσ  

Ο Ανάδοχοσ κα αξιολογιςει τον βακμό 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). 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, ςτουσ ΣΚ και 

ςτθν περιοχι ευκφνθσ του  Εκνικοφ Πάρκου. Θ αναγωγι από το επίπεδο του κελιοφ (grid) ςτο επίπεδο του 

ΣΚ (εφόςον ο ΣΚ 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 Σφπων 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. 

 Κακοριςμόσ Ικανοποιθτικϊν Σιμϊν Αναφοράσ (Favourable Reference Values) 

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει Ικανοποιθτικζσ Σιμζσ Αναφοράσ (εφρουσ εξάπλωςθσ - range και ζκταςθσ - area) 

για κάκε είδοσ. Οι τιμζσ κα αναφζρονται ςε κάκε ΣΚ. 

 Κακοριςμόσ τόχων Διατιρθςθσ (Conservation objectives) 

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει τόχουσ Διατιρθςθσ για κάκε είδοσ του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ οδθγίασ 

92/43/ΕΟΚ. Οι ςτόχοι κα αφοροφν τον ΣΚ που απαντάται το είδοσ και  θ παρουςία του αξιολογείται ωσ 

ςθμαντικι.   Για τθν κατάρτιςθ τθσ πρόταςθσ Ικανοποιθτικϊν Σιμϊν Αναφοράσ και ςτόχων Διατιρθςθσ, ο 

Ανάδοχοσ κα βρίςκεται ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με τον Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων 

Περιςτερίου και Χ. Αράχκου και τον 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». 

 Πρόταςθ 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 (Συποποιθμζνο 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 αυτι 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 Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου. Για όλεσ τισ προτεινόμενεσ 

αλλαγζσ κα υπάρχει τεκμθρίωςθ τθσ πρόταςισ τουσ.  

 Αξιολόγθςθ δεδομζνων – Πρόταςθ ζνταξθσ νζων περιοχϊν ςτο Δίκτυο Νatura 2000 
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Ο Ανάδοχοσ κα αναλφςει τα δεδομζνα που ζχει ςυλλζξει ϊςτε να αξιολογιςει τθν πλθρότθτα του ΣΚ/ΗΕΠ 

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 Πάρκου 

Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου, πρόταςθ τροποποίθςθσ των ορίων των υφιςτάμενων ΣΚ και 

ΗΕΠ ςφμφωνα με τα ςχετικά κριτιρια και υφιςτάμενεσ αξιολογιςεισ τθσ ΕΕ. Θ πρόταςθ κα αφορά ςε 

ςυμπλθρωμζνα Συποποιθμζνα Δελτία και ςε χάρτεσ. Θ χαρτογραφικι αποτφπωςθ των προτάςεων κα γίνει 

ςε κλίμακα τουλάχιςτον 1:50.000.  

 Πρόταςθ για τα πρωτόκολλα και τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ 

Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάξει πρόταςθ για τα πρωτόκολλα και τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ 

παρακολοφκθςθσ του βακμοφ 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). 

 Φωτογραφικό υλικό  

Θα δοκεί φωτογραφικό υλικό από τισ επιςκζψεισ πεδίου για 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). 

Σα παραδοτζα τθσ φάςθσ κα δθμοςιοποιθκοφν ςτο κοινό (διαβοφλευςθ μζςω internet – θμερίδα 

ανακοίνωςθσ). 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Β 

Ωσ παραδοτζα ορίηονται τα ακόλουκα, τα οποία κα παραχκοφν ςφμφωνα με το ανωτζρω αναφερόμενο 

ςκεπτικό: 

1. υμπλθρωμζνθ 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. υμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και για κάκε κζςθ επιτόπιου 

ελζγχου ςε θλεκτρονικι μορφι. 

3. υμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ που κα 

μελετθκεί ςτουσ ΣΚ.  

4. Αξιολόγθςθ του βακμοφ 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 και β) ςτουσ ΣΚ τθσ περιοχισ μελζτθσ. 

5. Χάρτεσ υφιςτάμενθσ κατανομισ όςο και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ. Χάρτεσ με τα κρίςιμα 

ενδιαιτιματα. 

6. Πρόταςθ Ικανοποιθτικϊν Σιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference Values) για κάκε είδοσ ςε ΣΚ. 
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7. Πρόταςθ τόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) για κάκε είδοσ του Παραρτιματοσ ΙΙ για τισ 

ΣΚ. 

8. Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων ςε Access 2007.  

9. Ειςιγθςθ για τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ του βακμοφ διατιρθςθσ 

των ειδϊν -  Πρόταςθ ζνταξθσ νζων περιοχϊν NATURA 

10. υνολικι ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ μελζτθσ, όπου κα αναγράφονται όλα τα προβλιματα που 

παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο επιλφκθκαν.  

11. 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). 

Όλα τα παραδοτζα υποβάλλονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. 

Αράχκου ςε θλεκτρονικι μορφι. Μετά τθν ζγκριςι τουσ, υποβάλλονται εκ νζου ςε θλεκτρονικι ι/και ςε 

ζντυπθ μορφι (ανάλογα με τα όςα ορίηονται ςτον Πίνακα 3, ςε  2 και 2 αντίτυπα, αντίςτοιχα.  

 

Ρίνακασ 3. Ραραδοτζα & μορφι (θλεκτρονικι, ζντυπθ) των επιμζρουσ Φάςεων για το Ρρόγραμμα 

Καταγραφισ και Αξιολόγθςθσ του βακμοφ διατιρθςθσ των Χειροπτζρων Κοινοτικοφ Ενδιαφζροντοσ 

ςτθν περιοχι ευκφνθσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων Ρεριςτερίου & χ. Αράχκου. 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Α’  Μορφι 

παραδοτζου 

  Ηλεκτρο

νικι 

Ζντυπ

θ 

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.       Πρόταςθ κακοριςμοφ πλζγματοσ (grid) αναφοράσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ  χωρικισ 

αποτφπωςθσ κατανομισ για κάκε είδοσ ςτθν περιοχι. 

*  

4.       Τποχρεωτικι χωρικι αποτφπωςθ τθσ κατανομισ κάκε είδουσ ςε πλζγμα αναφοράσ 10 x 

10 km, βαςιςμζνθ ςε ςχετικι τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ-ειςιγθςθ. 

*  

5.       Γεωγραφικι αποτφπωςθ ςε φςτθμα Γεωγραφικϊν Πλθροφοριϊν (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. 

*  
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6.       Σεκμθριωμζνθ επιςτθμονικά πρόταςθ προγραμματιςμοφ εργαςιϊν πεδίου (αρικμοφ και 

κζςεων επιςκζψεων πεδίου ςυνολικά και ανά ζτοσ εργαςιϊν πεδίου). Θ πρόταςθ κα 

περιλαμβάνει: - Σον τφπο των πρωτογενϊν δεδομζνων που κα ςυλλεχκοφν από τισ επιτόπιεσ 

δειγματολθψίεσ (παρουςία/ απουςία, ςχετικι αφκονία, πυκνότθτα, φυςικοχθμικζσ 

παραμζτρουσ κλπ). -Σον αρικμό και τθ χωροκζτθςθ των κζςεων δειγματολθψίασ ςε 

κατάλλθλο υπόβακρο - Σθ μεκοδολογία διερεφνθςθσ των μθ γνωςτϊν εμφανίςεων κακενόσ 

από τα υπό μελζτθ είδθ - Σθν εποχι και μζκοδο τθσ δειγματολθψίασ -  

* * 

7.       Σα πρωτόκολλα δειγματολθψίασ, εργαςιϊν πεδίου και αξιολόγθςθσ του βακμοφ 

διατιρθςθσ των ειδϊν που κα εφαρμοςτοφν κατά τισ επιςκζψεισ ςτο πεδίο. 

*  

8.       Προςχζδιο ανάλυςθσ των δεδομζνων πεδίου όπωσ προγραμματίςτθκαν να ςυλλεχκοφν 

με βάςθ το ςχζδιο δειγματολθψίασ, προκειμζνου να γίνει αξιολόγθςθ του βακμοφ 

διατιρθςθσ των ειδϊν. 

* * 

ΡΑΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ Β’ Ηλεκτρο

νικι 

Ζντυπ

θ 

1.       υμπλθρωμζνθ 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 ςε GIS χάρτεσ κλπ. 

*  

2.       υμπλθρωμζνα πρωτόκολλα παρακολοφκθςθσ για κάκε είδοσ και για κάκε κζςθ 

επιτόπιου ελζγχου ςε θλεκτρονικι μορφι, αποτυπωμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων και αρχεία 

GIS. 

*  

3.       υμπλθρωμζνα ζντυπα αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ τθσ Οδθγίασ 92/43/ΕΟΚ για κάκε είδοσ 

που κα μελετθκεί ςτθν ΣΚ και, για κάκε κελί αναφοράσ που κα γίνουν δειγματολθψίεσ ι που 

είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςι τουσ με βάςθ τισ βιβλιογραφικζσ αναφορζσ. 

*  

4.       Αξιολόγθςθ του βακμοφ 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 ΗΕΠ και ΣΚ. 

*  

5.       Χάρτεσ υφιςτάμενθσ κατανομισ και εφρουσ εξάπλωςθσ για κάκε είδοσ . Χάρτεσ με τα 

κρίςιμα ενδιαιτιματα των ειδϊν.  

*  

6.       Πρόταςθ Ικανοποιθτικϊν Σιμϊν Αναφοράσ (Favorable Reference Values) για κάκε είδοσ 

ςε ΣΚ /ΗΕΠ. 

*  

7. Πρόταςθ τόχων Διατιρθςθσ (Conservation Objectives) για κάκε είδοσ του Παραρτιματοσ ΙΙ 

για τισ ΣΚ. 

*  

8.   Επικαιροποιθμζνθ ζκδοςθ τθσ περιγραφικισ βάςθσ δεδομζνων ςε Access 2007.  * * 

9.    Ειςιγθςθ για τθ διαδικαςία μελλοντικισ ςυςτθματικισ παρακολοφκθςθσ του βακμοφ 

διατιρθςθσ των ειδϊν -  Πρόταςθ ζνταξθσ νζων περιοχϊν NATURA. 

* * 

10.   υνολικι ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ μελζτθσ, όπου κα αναγράφονται όλα τα προβλιματα 

που παρουςιάςτθκαν και ο τρόποσ με τον οποίο επιλφκθκαν. 

* * 

11.   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) κ.λπ. 

*  

 

1.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΕΙΓΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΑΔΟΤΕΑ 

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 Υποδομι Γεωχωρικών Πλθροφοριών (ΕΥΓΕΠ) -Εναρμόνιςθ με τθν 

Οδθγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 14θσ Μαρτίου 2007 και άλλεσ 
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διατάξεισ. Τροποποίθςθ 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 Πλαίςιο Διαλειτουργικότθτασ κακϊσ και το ςφνολο τθσ 

νομοκεςίασ για τα περιβαλλοντικά και δθμόςια δεδομζνα και τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.  

τθν Ανακζτουςα Αρχι (Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου 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. 

Σο 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: 

(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 Παρόμοια Διανομι, τα οποία κα πρζπει να 

κατατίκενται και ςτο αποκετιριο του Εκνικοφ Συπογραφείου, 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 

                                                           

1
 Είναι αναρτθμζνοσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506 
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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. 

ε 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 Τποδομι Γεωχωρικϊν Πλθροφοριϊν (ΕΤΓΕΠ).  

Επιπρόςκετα, ςτο Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου 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. 

Οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε ςθμειακά, γραμμικά και επιφανειακά ςτοιχεία κα είναι ςτο προβολικό 

ςφςτθμα ΕΓΑ 87. Θ επεξεργαςία αυτϊν που κα είναι ςε ψθφιδωτι μορφι κα είναι ςτο πλζγμα αναφοράσ 

ETRS 89 και το προβολικό ςφςτθμα LAEA. 

Όλοι οι χάρτεσ, οι βάςεισ δεδομζνων και τα μεταδεδομζνα τουσ κα είναι ςφμφωνα με το Ν 3882/10 Εκνικι 

Τποδομι Γεωχωρικϊν Πλθροφοριϊν − 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). 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 Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. Αράχκου και τον 

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». Οι χάρτεσ κα είναι ςε Γεωγραφικό φςτθμα Πλθροφοριϊν 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. 
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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 Πάρκου Σηουμζρκων Περιςτερίου και Χ. 

Αράχκου και τον 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» 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 καταγραφι του 

ε κάκε περίπτωςθ θ χάραξθ των ορίων πρζπει να μπορεί να τεκμθριϊνεται. 

ε 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.  

ε ό,τι αφορά ςτθν ζκταςθ τφπων οικοτόπων, θ απεικόνιςθ μπορεί να γίνει ςε κλίμακα τάξθσ και ο χάρτθσ 

είναι ςε ψθφιδωτι μορφι. 

ε ό,τι αφορά ςτον πλθκυςμό, θ απεικόνιςθ μπορεί να γίνει ςε κλίμακα τάξθσ και ο χάρτθσ είναι ςε 

ψθφιδωτι μορφι. 

ε ό,τι αφορά ςτθν ποιότθτα ενδιαιτθμάτων, θ απεικόνιςθ μπορεί να γίνει ςε κλίμακα τάξθσ και ο χάρτθσ 

είναι ςε ψθφιδωτι μορφι. 

 

1.4. ΔΙΑΚΕΙΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ - ΡΛΗΩΜΗ 

Σο πρόγραμμα κα ολοκλθρωκεί ςε 6 μινεσ και κα ολοκλθρωκεί και κα παραλθφκεί ςε δυο 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 4 μινεσ) 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ζκκεςθ προόδου εργαςιών, 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, 

- ςτο τζλοσ τθσ Β' φάςθσ.  

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

τρόπο: 
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Φάςθ Α: Χοριγθςθ ποςοφ 30% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ και παραλαβι τθσ Α Φάςθσ 

Φάςθ Β: Χοριγθςθ ποςοφ 70% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ με τθν ζγκριςθ και παραλαβι τθσ B Φάςθσ 

Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι 08/06/2015, θμζρα Τρίτθ και ώρεσ 09:00π.μ.– 16:00μ.μ. ςτθν ζδρα του 

Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου. Οι προςφορζσ που 

κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα είναι εκπρόκεςμεσ, δεν παραλαμβάνονται οφτε 

αξιολογοφνται αλλά επιςτρζφονται.   

Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για τζςςερισ μινεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ 

καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ πρόςκλθςθσ.  

Προςφορζσ που αφοροφν μζροσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ δεν κα γίνονται δεκτζσ.  

Στο φάκελο προςφοράσ (ζνα αντίγραφο) κα πρζπει οπωςδιποτε να αναγράφονται (επί ποινι 

αποκλειςμοφ):  

1. τα ςτοιχεία του υποψιφιου αναδόχου,  

2. τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ (ανακοίνωςθσ ) και τα ςτοιχεία του Φορζα Διαχείριςθσ 

Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χ. Αράχκου,  

 

Επίςθσ ςτο φάκελο κα πρζπει να περιζχονται (επί ποινι αποκλειςμοφ): 

3.  Βιογραφικό ςθμείωμα ςυνοδευόμενο από φωτοαντίγραφα παραςτατικϊν που να αποδεικνφουν 

τθν απαιτοφμενθ εμπειρία. 

4. υμπλθρωμζνο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ ςφμφωνα με το παράρτθμα Α’ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ.  

5. Σεχνικι περιγραφι – προςφορά των υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα τεχνικά δεδομζνα που 

αναφζρονται ςτθν παροφςα ανακοίνωςθ.  

 

Θ εξόφλθςθ του υποψιφιου αναδόχου κα γίνει ςε δφο δόςεισ, μετά τθν παραλαβι όλων των παραδοτζων 

τθσ Φάςθσ Α και τθσ Φάςθσ Β από τον Φορζα Διαχείριςθσ με τθν ζκδοςθ των νόμιμων παραςτατικϊν, τθν 

προςκόμιςθ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και τθν εκκακάριςθ λοιπϊν υποχρεϊςεων προσ 

τρίτουσ. Θ δαπάνθ πραγματοποιείται από τισ πιςτϊςεισ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ  «Περιβάλλον 

& Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2007-2013», ανάλογα με τθν χρθματοδοτικι ροι του προγράμματοσ. Ο Φορζασ 

Διαχείριςθσ δεν ευκφνεται για τυχόν κακυςτεριςεισ εξόφλθςθσ του υποψιφιου αναδόχου, αυτζσ όμωσ 

δφναται να τροποποιιςουν το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν του αναδόχου και τθν παράδοςθ των 

παραδοτζων του Προγράμματοσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να 

απευκφνονται ςτο Φορζα Διαχείριςθσ. (τθλ. επικοινωνίασ: 26510 43663).  Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα (www.tzoumerka-park.gr)  και ςτθ Διαφγεια. 

 

 

Με εντολι του Δ.Σ.  

Ο Ρρόεδροσ 

 

 

Χριςτοσ Χαςάνθσ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

1. Επώνυμο:  

2. Πνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομθνία & τόποσ γζννθςθσ:  

5. Υπθκοότθτα:  

6. Ταχυδρομικι διεφκυνςθ:  

7. Τθλζφωνα επικοινωνίασ:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

10. Εκπαίδευςθ 

ΙΔΡΤΜΑ:    

Θμερομθνία: Από 

(μινεσ/ζτθ) 

(Μινεσ/ζτθ)   

 

  

Πτυχίο:  
 

ΙΔΡΤΜΑ:    

Θμερομθνία:  Από 

(μινεσ/ζτθ)  

(Μινεσ/ζτθ)   

 

  

Πτυχίο:  
 

11. Γλώςςεσ (1=Μζτρια, 5=Άριςτα) 

ΓΛΩΑ  ΑΝΑΓΝΩΘ ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΦΘ 

ΕΛΛΘΝΙΚΑ      

ΑΓΓΛΙΚΑ    
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12. Μζλοσ επαγγελματικών οργανιςμών: 

 

13. Ραροφςα κζςθ: 

 

14. Τομείσ Εξειδίκευςθσ: <Να ςυμπλθρωκεί κατά περίπτωςθ> 

 Σθμειώςτε 

με X 

  

  

  

  

Άλλοι:  

  

  

  

 

15. Επαγγελματικι πείρα: 

Εργοδότθσ / Χώρα Εργοδότθςθσ Ρερίοδοσ 

Εργαςίασ 

Ρεριγραφι Κακθκόντων / Εργαςίασ 

   

   

   

   

 

16. Δθμοςιεφςεισ: (Να δοκοφν: Ονόματα ςυγγραφζα/ων, ζτοσ δθμοςίευςθσ, τίτλοσ εργαςίασ και 

επιςτθμονικι ζκδοςθ): 

 

 

Τπογραφι        
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 

 

Ρροσ : Φορζα Διαχείριςθσ  Εκνικοφ Ράρκου Τηουμζρκων,  Ρεριςτερίου και χαράδρασ Αράχκου 

 

Σθσ/Σου…………………………………………………………………………………………...................................................................

............................................................................................................................................................…...........… 

φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ…………………............./2015 Ανακοίνωςθ (πρόςκλθςθ) του Φορζα Διαχείριςθσ, 

δθλϊνω ότι για τισ υπθρεςίεσ παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και αξιολόγθςθσ του βακμοφ διατιρθςθσ 

των ειδών Χειροπτζρων 

προςφζρω τθν τιμι (ολογράφωσ το  ποςό)................................................................................................... 

 ……………………………………………………….  ευρϊ (………………....,……..€) ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 

νόμιμων φόρων και κρατιςεων. 

 

 

Θμερομθνία: …………………………………….. 

Ο προςφζρων 

 

         (φραγίδα - Τπογραφι)  
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