
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή του Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού «Παρακολούθηση ειδών και τύπων 

οικοτόπων» για δηµοσίευση.   

 

Σας αποστέλλουµε το τεύχος και την περίληψη του Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 

«Παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπων» για δηµοσίευση. 

Παρακαλούµε για τις δικές ενέργειες. 

   

                                                                 

 

 

                                                       

                   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ 

ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 

 

Ταχ. ∆/νση : Ειρήνης και Φιλίας 1, 

Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας 

Ταχ. Κωδ. : 46100 

Τηλ./Φαξ : 26650.21319 

e-mail : info@kalamas-

acherontas.gr 

Πληροφορίες : Κώνστα Ευδοξία 

 

Ηγουµενίτσα, 21/05/2012 

Αρ. Πρωτ.: 176 

 

 

 

Προς: 
1. TEE 

2. ΓΕΩΤΕΕ 

3. ΕΒΕΑ 

4. ΕΟΜΕΧ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

Κοµηνός Θεόδωρος 



ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταµών Αχέροντα και Καλαµά, προκειµένου να υλοποιήσει το υποέργο 

µε τίτλο: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ», του εγκεκριµένου Τεχνικού ∆ελτίου του, 

διενεργεί διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεσή του. 

Περιγραφή αντικειµένου της σύµβασης 

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρµογή πρότυπων δράσεων παρακολούθησης σηµαντικών τύπων οικοτόπων και ειδών 

χλωρίδας και πανίδας στις περιοχές Natura 2000, των οποίων η διαχείριση στο σύνολό τους ή εν µέρει υπόκεινται 

στις αρµοδιότητες του Φορέα ∆ιαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταµών Αχέροντα και Καλαµά. 

Στο αντικείµενο του παρόντος έργου, περιλαµβάνεται η καταγραφή, η εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης και 

η παρακολούθησή της κατάστασης διατήρησης: 

α) των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (εκτός ορνιθοπανίδας) των Παραρτηµάτων II, 

IV και V (πλην εκείνων που έχουν αξιολογηθεί ως µη σηµαντικοί –αξιολόγηση D- στα σχετικά Τυποποιηµένα 

∆ελτία ∆εδοµένων) της Οδηγίας 92/43 για τους παρακάτω Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας: Εκβολές και Στενά 

Αχέροντα (GR2140001), Έλος Καλοδικίου (GR2120002), ∆έλτα Καλαµά (GR2120001) και Στενά Καλαµά 

(GR2120004). 

β) της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας  2009/147/ΕΚ, των ειδών χαρακτηρισµού για τις παρακάτω Ζώνες Ειδικής 

Προστασίας: Υγρότοπος εκβολών Καλαµά και νήσος Πρασούδι (GR2120005), Έλη Καλοδίκι, Μαργαρίτι Καρτέρι 

και λίµνη Προντάνη (GR2120006) και Όρη Παραµυθιάς, Στενά Καλαµά και Στενά Αχέροντα (GR2120008). 

Προεκτιµώµενη αµοιβή 

Ο προϋπολογισµός των Υπηρεσιών για το υποέργο, ανέρχεται σε πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες (580.000,00€) 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η παροχή Υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013. 

Τόπος υλοποίησης και διάρκεια σύµβασης 

Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι οι Νοµοί Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. Η συνολική διάρκεια παροχής των 

Υπηρεσιών είναι 36 µήνες από την Υπογραφή της Σύµβασης. 

Συµµετοχή στο διαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό, έχουν Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του 
Ε.Ο.Χ όπως και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα µε το 
Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε, και έχουν 
αποδεδειγµένες ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία σε έργα καταγραφής και παρακολούθησης τύπων 
οικοτόπων ή/και ειδών χλωρίδας ή/και ειδών πανίδας. 

Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δοµή και µέσα, δηλαδή: 

• Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό. 

• Οµάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαµβάνονται οι παρακάτω επτά (7) επιστήµονες:  

α) Έναν επιστήµονα µε δεκαετή (10ετή) ενασχόληση µε τα αντικείµενα των Υπηρεσιών της παρούσας προκήρυξης 

β) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην καταγραφή και αξιολόγηση  τύπων  οικοτόπων 

γ) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην καταγραφή και αξιολόγηση  χλωρίδας 

δ) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην καταγραφή και αξιολόγηση  ιχθυοπανίδας 

ε) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην καταγραφή και αξιολόγηση  ορνιθοπανίδας  

στ) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην καταγραφή και αξιολόγηση ερπετών και 
αµφιβίων  

ζ) Έναν επιστήµονα µε εµπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην καταγραφή και αξιολόγηση  θηλαστικών  

 

Απαιτούµενες εγγυήσεις 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συµµετοχής τους 



στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των 

Υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ (29.000,00€).  

∆ιαδικασία αξιολόγησης 

O διαγωνισµός θα ανατεθεί µε ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά, µε τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Τεχνική Προσφορά (80%) 

2. Οικονοµική Προσφορά (20%) 

Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε βαθµολόγηση των παρακάτω κριτηρίων µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Aj ΟΜΑ∆Α Α/ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

σ1 (60% ) 

Αj1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη 
περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιµέρους 

δραστηριότητες 

40% 

Αj2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής και 
αποτελεσµατικής µεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 

60% 

Βj ΟΜΑ∆Α Β/ΟΡΓΑΝΩΣΗ-∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ σ2 (40% ) 

Bj1 ∆οµή και σύνθεση οργανωτικού σχήµατος 60% 

Bj2 Οργάνωση / ροή του έργου 40% 

 

Παραλαβή τευχών 

Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν το πλήρες κείµενο της προκήρυξης µέχρι τις 09 Ιουλίου 2012 και 

ώρα Ελλάδας 13.00 από τα γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης Στενών και Εκβολών Ποταµών Αχέροντα και Καλαµά 

(Ειρήνης και Φιλίας 1, Τ.Ε.Ι. Ηγουµενίτσας, τηλ./φαξ 26650.21319) χωρίς καταβολή ποσού. 

Υποβολή προσφορών 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, 

στο Φορέα ∆ιαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταµών Αχέροντα και Καλαµά, Ειρήνης και Φιλίας 1, 46100, ΤΕΙ 

Ηγουµενίτσας, µέχρι τις 16 Ιουλίου 2012, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα Ελλάδος 11.00 π.µ. (καταληκτική ηµεροµηνία του 

διαγωνισµού).  

∆ιοικητικές Προσφυγές – Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3886/10 
(ΦΕΚ 173/Α/10) περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε σκοπό την εναρµόνιση της 
ελληνικής νοµοθεσίας µε τη νέα Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συµβουλίου.  

Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και στην Τράπεζα ∆εδοµένων TED στις 21 Μαΐου 2012. 

 

Για το Φορέα ∆ιαχείρισης Στενών και Εκβολών ποταµών Αχέροντα και Καλαµά 

Ο πρόεδρος 

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΜΗΝΟΣ 
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ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΔΛΩΛ ΘΑΗ ΔΘΒΝΙΩΛ 

ΞΝΡΑΚΩΛ ΑΣΔΟΝΛΡΑ ΘΑΗ ΘΑΙΑΚΑ  

  

Ρ.Δ.Η. Ζγνπκελίηζαο ΑΛΑΟΡΖΠΖ - ΓΗΑΓΔΗΑ 

Δηξήλεο θαη Φηιίαο 1  

Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Πηελψλ θαη Δθβνιψλ 
Ξνηακψλ Αρέξνληα θαη Θαιακά (44 – 45) 

 Ζγνπκελίηζα, 21/5/2012  

 Aξηζκ. Ξξση. 174 

 

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΗΙΝΓΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΡΝ ΔΟΓΝ  

«Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ» 

Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: 36 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο 

Ξξνυπνινγηζκφο : 580.000,00ΔΟΩ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ)  

Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ το Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΡΞΑ)  

Ζκεξνκελία Απνζηνιήο γηα Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ ΔΘ (ΔΔΔΘ): 
21/5/2012.  

 Αλαζέηνπζα Αξρή: Φνξέα Γηαρείξηζεο Πηελψλ θαη Δθβνιψλ Ξνηακψλ Αρέξνληα 

θαη Θαιακά 

Ζκεξνκελία Ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 16/7/2012  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β49246Ψ8Β1-7Τ6
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ 

   

 

Κέξνο Α΄- Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη 

Θεθάιαην Α1 Νξηζκνί θαη Γεληθέο Αξρέο (Άξζξα 1 - 5)…………………………… ζει. 3-7 

Θεθάιαην Α2 Πηνηρεία Ξξνθήξπμεο (Άξζξα 6 - 7)…………………………………… ζει. 8 

Θεθάιαην Α3 Πηνηρεία Ππκκεηνρήο (Άξζξα 8 - 9)…………………………………… ζει. 9-18 

Θεθάιαην Α4 Πηνηρεία Ξξνζθνξψλ (Άξζξα 10 - 15)………………………………… ζει. 19-22 

Θεθάιαην Α5 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (Άξζξα 16 - 20)……… ζει. 23 -28 

Θεθάιαην Α6 Νινθιήξσζε Γηαγσληζκνχ (Άξζξα 21 - 23)……………………… ζει. 29-30 

Θεθάιαην Α7 Βαζηθά Πηνηρεία Πχκβαζεο (Άξζξα 24 - 35)………………………… ζει. 31-34 

 

Κέξνο Β΄- Ρερληθή Ξεξηγξαθή  

Β1. Γεληθά ζηνηρεία – Πηφρνη θαη ζθεπηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηείαο  ζει. 35-36 

Β2. Πθνπφο θαη Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζει. 36-39 

Β3. Ξξνηεηλφκελεο θάζεηο θαη παξαδνηέα  ζει. 39-51 

Β4. Ρερληθέο πεξηγξαθέο παξαδνηέσλ  ζει. 51-52 

Β5. Δλδεηθηηθέο κεζνδνινγίεο πεδίνπ ζει. 52-55 

Β6. Έληππα Αλαθνξάο γηα ηελ επνπηεία θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ  

ζει. 56 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  

 

πφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκφ ………………………. ζει. 58 

πφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο ……………………………………… ζει. 59 

πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ………………………………………………………………. ζει. 60 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Β49246Ψ8Β1-7Τ6
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Κ Δ Ο Ν Π  Α ’  

Γ Δ Λ Η Θ Ν Η  &  Δ Η Γ Η Θ Ν Η  Ν Ο Ν Η  

ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α1 

Ν Ο Η Π Κ Ν Η  Θ Α Η  Γ Δ Λ Η Θ Δ Π  Α Ο Σ Δ Π  

Άξζξν 1 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ – ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ - ΘΟΗΡΖΟΗΝ 

ΘΑΡΑΘΟΩΠΖΠ 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πηελψλ θαη Δθβνιψλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Θαιακά 
πξνθεξχζζεη αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ, γηα ην έξγν «Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ θαη 

ηχπσλ νηθνηφπσλ».  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 471.544,72€ ρσξίο Φ.Ξ.Α., πιένλ 108.455,28€. Φ.Ξ.Α., 

ζπλνιηθφ πνζφ κε Φ.Ξ.Α. 580.000,00€. 

Ρν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ πεξηγξάθεηαη ζην Κέξνο Β’ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ» ηεο 

Ξξνθήξπμεο απηήο. 

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα ην παξαπάλσ έξγν είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. 

Ρν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ εζληθνχο πφξνπο θαη πφξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΞΑ 2007-2013 θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ Άμνλα 
Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007 - 2013».  

 

 

Άξζξν 2 

ΝΟΗΠΚΝΗ 

Νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ, πιελ ηεο πεξίπησζεο πνπ ηα ζπκθξαδφκελα απαηηνχλ 

δηαθνξεηηθά, ηηο έλλνηεο πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

Ν Ο Η Π Κ Ν Η  Δ Ο Κ Ζ Λ Δ Η Α  

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη 

πεξεζία Γηελέξγεηαο 

ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πηελψλ θαη Δθβνιψλ πνηακψλ 

Αρέξνληα θαη Θαιακά πνπ εδξεχεη ζηελ Ζγνπκελίηζα, 

Δηξήλεο & Φηιίαο 1, Ρ.Θ. 46100 θαη ν νπνίνο πξνθεξχζζεη 

ηνλ δηαγσληζκφ απηφ 

Γηεπζχλνπζα ή 

Δπηβιέπνπζα πεξεζία 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Πηελψλ θαη Δθβνιψλ πνηακψλ 

Αρέξνληα θαη Θαιακά 

Ξξνθήξπμε Ζ παξνχζα πξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Κέξνο Α: 

Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη, ην Κέξνο Β: Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη 

ην παξάξηεκα απηήο 

Έξγν 
«Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ» 
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Ν Ο Η Π Κ Ν Η  Δ Ο Κ Ζ Λ Δ Η Α  

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ  
Ρν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην 

νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Ξξνζθέξσλ Νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε πξνζψπσλ 

ή θνηλνπξαμία ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξφζσπνο  O ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά.  

 Πηελ πεξίπησζε πνπ ν πνςήθηνο είλαη λνκηθφ 

πξφζσπν θαη ν ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά δελ είλαη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ν 

εθπξφζσπνο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη κε εμνπζηνδφηεζε πνπ 

γίλεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Δάλ ν ππνγξάθσλ 

ηελ πξνζθνξά είλαη λφκηκνο εθπξφζσπνο, ηνχην ζα 

πηζηνπνηείηαη κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζθφκηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ (Φ.Δ.Θ. – Ξξαθηηθφ Γ.Π. – 

Θαηαζηαηηθφ). 

 Δάλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη έλσζε θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, εθπξφζσπνο ζεσξείηαη ν θνηλφο 

εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο ν νπνίνο νξίδεηαη θαη πάιη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Ρα παξαπάλσ ζα θαηαηίζεληαη 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν ην νπνίν ν Ξξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, νξίδεη 

σο ελαιιαθηηθφ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Ξξνζθέξνληα. 

Πηε δήισζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ απηνχ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θ.ιπ.). 

Αλάδνρνο Ν Ξξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη Πχκβαζε κε 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ ηεχρνο. 

Θαηαθχξσζε Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνλ Αλάδνρν. 

Πχκβαζε Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία ππνγξάθεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο Θαηαθχξσζεο θαη νη φξνη ηεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνχζα. 

Ξξνυπνινγηζκφο Ζ εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε 

γηα ηελ πινπνίεζε ησλ κε ηελ παξνχζα πξνθεξπζζφκελσλ 

ππεξεζηψλ. Ζ δαπάλε απηή απνηειεί θαη ην αλψηαην φξην ηεο 

πξνζθνξάο πνπ κπνξεί λα ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη. 
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Ν Ο Η Π Κ Ν Η  Δ Ο Κ Ζ Λ Δ Η Α  

Ξξνζθνξέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε δαπάλε 

απνξξίπηνληαη. 

Ππκβαηηθφ Ρίκεκα Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν. 

Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ Δπηηξνπή νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε νπνία έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελζηάζεσλ  

Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη 

Ξαξαιαβήο (Δ.Ξ.Ξ.) 

Δπηηξνπή, νξηζκέλε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ε νπνία έρεη 

ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο 

Πχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ 

Ξαξαδνηέσλ 

Ρφπνο παξνρήο Ν ηφπνο παξνρήο ησλ πεξεζηψλ ζα είλαη νη Λνκνί 

Θεζπξσηίαο θαη Ξξέβεδαο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην έξγν 

Σξνλνδηάγξακκα Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα παξνρήο ησλ πεξεζηψλ ζα είλαη 36 

κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

Νη επηθεθαιίδεο, νη ηίηινη ησλ άξζξσλ, νη ππφηηηινη θαη ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ ηίζεληαη γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο αλάγλσζεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εξκελεία ηεο Ξξνθήξπμεο. 

 

Άξζξν 3 

ΛΝΚΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ & ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

3.1 ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηδηαίηεξα: 

1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ: 64/Α/16.3.07) Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ «Ξεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ νδεγία 2005/75/ΔΘ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005˙ 

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/30.9.2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία 

θαηά ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 

92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)». 

4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/1995 (ΦΔΘ19/Α/1.2.1995) «Ξξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ 

Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

(§12) απηνχ˙ 
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5. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 118/2007 (ΦΔΘ 150/Α/10 .07.2007) «Θαλνληζκφο 

Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» εθαξκνδνκέλνπ αλαινγηθά, φπσο ηζρχεη εθάζηνηε θαη θαηά ην 

κέξνο πνπ νη δηαηάμεηο ηνπ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007˙ 

6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/27.11.1995) «Ξεξί Γεκνζίνπ 

Ινγηζηηθνχ»˙ 

7. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3614/03.12.2007 (ΦΔΘ 267/Α/3.12.2007) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 

2007-2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

8. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3882/2010(ΦΔΘ166/Α/22.09.2010)<<Δζληθή ππνδνκή 

Γεσρσξηθψλ Ξιεξνθνξηψλ –Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία 2007/2/ΔΘηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 14Ζο Καξηίνπ 2007θαη άιιεο δηαηάμεηο . 

Ρξνπνπνίεζε ηνπ λ.1647/1986<<Νξγαληζκφο Θηεκαηνινγίνπ θαη Σαξηνγξαθήζεσλ 

Διιάδαο(ΝΘΣΔ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο >>(ΦΔΘ141/Α)  

3.2  ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν κε ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο 

φξνηο, ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο ή ηερληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε θαη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή επάξθεηα θαη 

εκπεηξία. 

Πηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο. Ξξνζθνξέο, πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή 

πεξηέρνπλ φξνπο αληίζεηνπο πξνο ηελ Ξξνθήξπμε ή/θαη αηξέζεηο, ραξαθηεξίδνληαη σο κε 

απνδεθηέο θαη απνξξίπηνληαη. 

Ρα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο Πχκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ 

είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα.  

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ θξάηνο εθηφο Διιάδνο ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Άξζξν 4 

ΑΗΡΖΠΖ - ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΖΠΔΩΛ 

Ξξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη λα παξαιάβνπλ ηελ πξνθήξπμε κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Πηελψλ θαη Δθβνιψλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Θαιακά, νδφ – 

Δηξήλεο θαη Φηιίαο 1, Ρ.Θ. 46100, α) θα Θψλζηα Δπδνμία, ηει. 26650-21319 fax: 26650-

21319, email: info@kalamas-acherontas.gr  εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, 9:00 – 14:00). Γηα 

ηελ παξαιαβή ηεο δηαθήξπμεο δελ πξνβιέπεηαη θφζηνο. 

Πε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Ξξνθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ 

αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ πεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, εληφο 

πέληε (5) εκεξψλ απφ ηεο παξαιαβήο, λέν πιήξεο αληίγξαθν. Δλζηάζεηο θαηά ηεο 

λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο 

αληηγξάθνπ ηεο Ξξνθήξπμεο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ γξαπηψο (κε επηζηνιή ή ηειενκνηνηππία) απφ ηελ 

πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην 
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πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο κέρξη δψδεθα (12) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε Ξξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

γλσζηνπνηνχληαη ζε φινπο φζνπο έιαβαλ ηελ Ξξνθήξπμε, απφ ηελ πεξεζία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη 

νξηζζεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εκπξφζεζκα θαηά ηα 

αλσηέξσ. 

Δπίζεο φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ απφ ηνλ 

Γηαδηθηπαθφ Ρφπν http://www.kalamas-acherontas.gr  

Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα ζηαιεί γηα δεκνζίεπζε: 

 ζηελ πεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ζηηο 21/5/2012. 

 ζην «Ρεχρνο  Γηαθεξχμεσλ  Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 
Θπβέξλεζεο  ζηηο 21/5/2012. 

 ζηα Δπηκειεηήξηα (ΔΒΔΑ, ΡΔΔ, ΓΔΩΡΔΔ) θαη ζηνλ ΔΝΚΚΔΣ ζηηο 21/5/2012.  

 ζε 2 εκεξήζηεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο ζηηο 21/5/2012. 

 Πε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα ζηηο 21/5/2012.  

 

Ρν θφζηνο δεκνζίεπζεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

 

Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (πξνθήξπμε) ζα αλαξηεζεί ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

Άξζξν 5 

ΣΟΝΛΝΠ – ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ   

Νη ελδηαθεξφκελνη δχλαληαη λα ππνβάιινπλ ηελ Ξξνζθνξά ηνπο, κε εμαξηψκελε απφ φξν, 

πξνυπφζεζε, αίξεζε ή επηθχιαμε, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νδφο: Δηξήλεο θαη Φηιίαο 1, 

46100, ΡΔΗ Ζγνπκελίηζαο, κέρξη ηηο 16/7/2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα Διιάδνο 11:00 

π.κ (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηνπ δηαγσληζκνχ). Ξξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε 

ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή ή κε courier πνπ απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Όζεο πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν εθφζνλ 

θζάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Ζ 

επζχλε ηεο έγθαηξεο άθημεο ηεο Ξξνζθνξάο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο Ξξνζθέξνληεο θαη 

δελ αλαγλσξίδεηαη θαζπζηέξεζε αθφκε θαη γηα αλσηέξα βία. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα νη νπνίεο, αλ θαη 

ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ σο άλσ εκέξα θαη 

ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α2 

Π Ρ Ν Η Σ Δ Η Α  Ξ Ο Ν Θ Ζ Ο  Μ Ζ Π  

Άξζξν 6 

ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΡΖΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 

Όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Ξξνθήξπμε απηή θαη ηα δηθαηψκαηα επί απηήο 

αλήθνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε ρξήζε ηεο Ξξνθήξπμεο απφ ηνπο πνςεθίνπο 

πξνζθέξνληεο επηηξέπεηαη κφλνλ γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

Άξζξν 7 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 

Ζ Ξξνθήξπμε απηή απνηειείηαη απφ: 

α. ην παξφλ Κέξνο Α (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη) πνπ πεξηιακβάλεη επηά (7) Θεθάιαηα θαη 

ηξηάληα πέληε (35) Άξζξα. 

β. ην Κέξνο Β (Ρερληθή Ξεξηγξαθή). 

γ. Ρξία (3)  Ξαξαξηήκαηα. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α3 

Π Ρ Ν Η Σ Δ Η Α  Π  Κ Κ Δ Ρ Ν Σ Ζ Π  

Άξζξν 8 

ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

8.1 ΓΗΘΑΗΝΚΔΛΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη αλνηρηή θαη ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ 

ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θαη ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, 

πνηνηηθέο θαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζρεηηθή 

Λνκνζεζία θαη δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, επάξθεηα 

θαη ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, έρνπλ Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ελφο Θξάηνπο - Κέινπο ηεο ΔΔ, ηνπ Δ.Ν.Σ φπσο θαη ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ) θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΝΣ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ), ε νπνία θπξψζεθε απφ ηε Διιάδα κε ην Λ2513/97(ΦΔΘ139/Α/27.06.97) 

ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ,  θαη έρνπλ 

απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε έξγα θαηαγξαθήο θαη 

παξαθνινχζεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ ή/θαη εηδψλ ρισξίδαο ή/θαη εηδψλ παλίδαο. 

Δπηπιένλ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη 

κέζα, δειαδή: 

 Θαηάιιειν πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. 
 Νκάδα έξγνπ, ζηε ζχλζεζε ηεο νπνίαο ζα πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ επηά (7) 

επηζηήκνλεο:  

α) Έλαλ επηζηήκνλα κε δεθαεηή (10εηή) ελαζρφιεζε κε ηα αληηθείκελα ησλ πεξεζηψλ ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο  

β) Έλαλ επηζηήκνλα κε εκπεηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε  ηχπσλ  νηθνηφπσλ 

γ) Έλαλ επηζηήκνλα κε εκπεηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε  ρισξίδαο 

δ) Έλαλ επηζηήκνλα κε εκπεηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε  ηρζπνπαλίδαο 

ε) Έλαλ επηζηήκνλα κε εκπεηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε  νξληζνπαλίδαο  

ζη) Έλαλ επηζηήκνλα κε εκπεηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε εξπεηψλ θαη ακθηβίσλ  

δ) Έλαλ επηζηήκνλα κε εκπεηξία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εηψλ ζηελ θαηαγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε  ζειαζηηθψλ  

Ζ αλσηέξσ εκπεηξία ησλ αηφκσλ ηεο Νκάδαο έξγνπ είλαη ε ειάρηζηε πνπ απαηηείηαη. 

Ζ παξαπάλσ Νκάδα θαη ν ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ 

ζπλεξγάηεο πςειήο εμεηδίθεπζεο ζε δηάθνξα επηκέξνπο ζέκαηα, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη 
αλαγθαίν απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ θαη 

ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο κεζνδνινγίαο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα θαηαηεζεί. 
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Πηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά, νχηε απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζε Θνηλνπξαθηηθφ 

ζρήκα ή άιιε Λνκηθή Κνξθή ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηέο. 

Δπηπξφζζεηα, ε απαίηεζε γηα νκάδα έξγνπ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) αηφκσλ, κε επηθεθαιήο 

έλαλ ζπληνληζηή κε 10εηή εκπεηξία θαη ελαζρφιεζε κε ηα αληηθείκελα ησλ πεξεζηψλ ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο, θαζψο θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο πξέπεη λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία, 

φπσο παξαπάλσ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη. 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο Έλσζεο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο 

νιφθιεξνλ. Πε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη κέρξη 

πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο 

κηαο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ην ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέξε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 

νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη 

θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο 

απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ρα ππφινηπα κέξε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δπν 

πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε 

απφθαζε ππνπξγνχ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.  

Ρα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ή ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ 

ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, απαηηείηαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ή λα 

πξνζθνκίζνπλ έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο. 

Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ ελφο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα 

δηαγσληδνκέλσλ) θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ζπλεξγαζίαο, ηεο ππεξγνιαβίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο. Α π α γ ν ξ ε χ ε η α η  ηα ίδηα πξφζσπα ηεο νκάδαο έξγνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρήκαηα. 

8.2 ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Πηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: 

1. Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε 

απφθαζε άιιεο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

2. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο. 

3. Νη πξνζθέξνληεο, εηο βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε, γλσζηή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 §1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 §1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 
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γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ε) πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα 

ρξενθνπία. 

4. Όζνη ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ηειεί ζε θαηάζηαζε αλάινγε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ.  

5. Όζνη, ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή νπνηαδήπνηε 

άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ. 

6. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία 

δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή. 

7. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλσο 

δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν. 

8. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε 

ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

9. Όζνη είλαη έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο.  

10. Όζνη απνθιείνληαη γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο  

Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ νιηθή απφξξηςε αξθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

Ζ αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, εθφζνλ ακθηβάιεη σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ 

ππνςεθίσλ, λα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ 

έλαλ ππνςήθην εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε αλαζέηνπζα κπνξεί λα δεηεί ηε 

ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Ρα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ, ηα λνκηθά ή/ 

θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ 

ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληαο.  
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Άξζξν 9 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΗ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζην θάθειν 

«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» ηα θάησζη 9.1 θαη 9.2 νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηθαηνινγεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί εθηφο Διιάδνο ζα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ωο επίζεκε κεηάθξαζε ζεσξείηαη ε 

δηελεξγνχκελε απφ ηελ κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, απφ δηθεγφξν 

ή απφ ζπκβνιαηνγξάθν, πνπ έρνπλ δηθαίσκα επηθχξσζεο κεηάθξαζεο. 

9.1 ΔΓΓΖΠΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, 

λα θαηαζέζνπλ Δγγχεζε Ππκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ήηνη πνζνχ 29.000,00€. Πε πεξίπησζε Έλσζεο ή 

Θνηλνπξαμίαο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινλ θνηλή πξνζθνξά ή εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα 

είλαη εληαία ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο ή Θνηλνπξαμίαο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ελψ ζηνπο 

ινηπνχο πξνζθέξνληεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο 

θαηαθχξσζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ ην 

δηθαίσκα. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πε πεξίπησζε πνπ ε απφδνζε φξνπ ηεο 

μελφγισζζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο δηαθέξεη απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ Διιεληθή, ε 

κεηάθξαζή ηνπ ζηελ Διιεληθή ππεξηζρχεη ηεο μελφγισζζεο δηαηχπσζεο. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζα πξέπεη λα 

ζεκεηψλεηαη ζηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο φηη θαιχπηεη φια ηα κέιε ηεο έλσζεο αιιειεγγχσο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1 (Ξαξάξηεκα) ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

9.2 ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ Φ π ζ η θ ψ λ  ή  Λ ν κ η θ ψ λ  

Ξ ξ ν ζ ψ π σ λ    

Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, λα θαηαζέζνπλ ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ. 1599/1986 (Α’ 75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 
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 1.α) Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηελ 

νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο: 

 δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε 8.2.3 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο  

 δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηηο πεξηπηψζεηο 8.2.4 θαη 8.2.5 

ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο  

 δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε 8.2.6 ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο  

 είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηελ 

πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ησλ ηειψλ 

 είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην 

 1.β) Λα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πηλάθσλ 1 έσο 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά πεξίπησζε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 20 ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007 θαη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Λ. 3614/2007. 

2. Έγγξαθν εθπξνζψπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. 

3. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλεη ν πνςήθηνο Αλάδνρνο, 

φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, 

ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα ηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο θαζψο θαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα 

νπνηαδήπνηε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο θξίζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ φπσο θαη γηα θάζε ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Πηελ αλσηέξσ δήισζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη επίζεο φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

4. Λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην Φ.Δ.Θ. ίδξπζεο θαη νη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπο γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. ή Δ.Ξ.Δ., επηθπξσκέλν 

αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξάθσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ (γηα Ν.Δ. θαη Δ.Δ.). 

5. Πηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Ξξφεδξνο θαη ν 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο Α.Δ., θαζψο θαη ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν, θαη ηα έγγξαθα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ, 

αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.  

6. Ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο  

Ξξνθεηκέλνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή λα δηαπηζηψζεη ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ 

επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαζψο 

θαη ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ πνςήθησλ Αλαδφρσλ, νη πνςήθηνη Αλάδνρνη 

πξέπεη λα ππνβάιινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ 

δηαγσληζκφ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά:  
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α. Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηζνινγηζκψλ ηεο επηρείξεζεο ή ππεχζπλε δήισζε πεξί 

ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο, πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ηηο ππφ αλάζεζε ππεξεζίεο, θαηά 

ηηο ηξείο (3) πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο Γηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, εάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ππφ αλάζεζε ππεξεζίεο θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ επηηξέπεη ηελ έθδνζε θαηά λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ν πνςήθηνο 

Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππάξρνπλ, ή ηα 

ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

β. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε δξαζηεξηφηεηα, ηελ ηερληθή 

ππνδνκή, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ θαηά εηδηθφηεηα θαζψο θαη πεξηγξαθή 

ησλ κέζσλ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο ππεξεζηψλ. 

γ. Θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ έξγσλ παξφκνησλ θαη 

ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ην πξνθεξπζζφκελν, ηα νπνία νινθιήξσζαλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζεο θαη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ ζε απηφ. Ζ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ ζα απνδεηθλχεηαη 

κε ζρεηηθή βεβαίσζε ή πξσηφθνιιν παξαιαβήο πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαηά 

πεξίπησζε αλαζέηνπζα δεκφζηα αξρή. Πε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο απαηηείηαη 

αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

αλαδφρνπ πεξί ηνπ εθηειεζηένπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππεξγνιαβίαο. 

δ. πεχζπλε δήισζε πεξί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ σο πξνο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ 

ηνπ έηνπο ηνπ δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. 

ε. Θαηάινγν ηεο νκάδαο έξγνπ, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα θξηηήξηα φπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8.1, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνληαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα.  Απνδεηθηηθά ζηνηρεία (θαηάινγνο 

έξγσλ, αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ή/θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ε/θαη δειηία 

παξνρήο ππεξεζηψλ-ηηκνιφγηα θιπ) δχλαηαη λα δεηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Νη ελψζεηο /θνηλνπξαμίεο Φπζηθψλ ή Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
απηή, ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φινπο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο, φπσο απηφο νξίδεηαη παξαθάησ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:  

 1. Ππκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο φπνπ: 

i. λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε 

κέινπο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο ζηελ Έλσζε/Θνηλνπξαμία θαη ην εηδηθφ κέξνο 

ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν απηφ ζα αλαιάβεη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζην 

ζχλνιν ηεο Ξξνζθνξάο 

ii. λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε 
θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο 

iii. λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ 

ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο. 

iv. λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/ 

Θνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 
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v. λα δειψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ζα 

είλαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

 2. Ξξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο: 

i. ζηελ Έλσζε / Θνηλνπξαμία 
ii. ζηνλ Γηαγσληζκφ 

Ρ α  α λ σ η έ ξ σ  δ η θ α η ν ι ν γ ε η η θ ά  η ν π  ά ξ ζ ξ ν π  9 . 2  είλαη ππνρξεσηηθά  

επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 

θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Γήισζε ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ 

βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Γήισζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά 

καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 

Ξξνζθέξνληα, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.  

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ 

εθάζηνπ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, εθηφο απφ ηελ αλσηέξσ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, θαη νη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά, δηαθνξεηηθά απνθιείνληαη απφ ηελ 

ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηεο δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ 

ηεο πεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε 

κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

9.3 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο  θ α η ά  η ν  ζ η ά δ η ν  η ε ο  

θ α η α θ χ ξ σ ζ ε ο  

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 25 ηνπ Λ. 3614/2007 θαη ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε 

βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Λ. 2672/1998 (Α’ 290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα παξαθάησ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά θαηά πεξίπησζε, ηα νπνία 

απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 

ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 
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Ξίλαθεο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαηά ηελ θαηαθχξσζε αλά θαηεγνξία 

Ξίλαθαο 1 – Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Έιιελεο πνιίηεο 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ 
πνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ 

νπνία λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, αθεηέξνπ, φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

2. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

1/ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε  

α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 

β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο 

2/ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή. 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πνςήθηνο 
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο 

ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

4. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν πνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο 
Νξγαληζκνχο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ.  

5. Ξηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ν πνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο 
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ 

ζηελ αιινδαπή, ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 

θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, π ξέπε η  επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηνλ πνςήθην Αλάδνρν νη 

αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε απηή βεβαίσζε, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα. κεηά ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή. 

Ξίλαθαο 2 – Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Αιινδαπνί πνιίηεο 

Ρα πηζηνπνηεηηθά ηνπ παξαπάλσ πίλαθα 1 ή άιια ηζνδχλακα έγγξαθα ή απνδεηθηηθά κέζα εθδνζέληα 

απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο δηθαζηηθέο ή δηνηθεηηθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο 
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Ξίλαθαο 3 – Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα 

1. Ξηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπ 

πνςεθίνπ Αλαδφρνπ ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο κε ηελ 
νπνία λα πηζηνπνηείηαη ε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ, αθεηέξνπ, φηη εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

2.  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη: 

1/ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε  

α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 

β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 
ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο 

2/ δελ έρεη θαηαδηθαζηεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ρψξαο πνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ δηαγσγή. 

3. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πνςήθηνο 
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 

πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπ δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. Πε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο 
ηνπ ζηελ αιινδαπή, ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο 
ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

4. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πνςήθηνο 
Αλάδνρνο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990 (Α’ 101), φπσο ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη φηη δελ 

ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 
λνκνζεηεκάησλ. Ρα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. γ’ παξ. 
(4) ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

5. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, ζηελ νπνία ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πνςεθίνπ 
Αλαδφρνπ ζα δειψλεη φινπο ηνπο Νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

ζηνπο νπνίνπο ν πνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ 
απηφλ πξνζσπηθφ.  

6. Ξηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ν πνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο 
πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

7. Όια ηα έγγξαθα απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε ζχζηαζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηνπ πνςεθίνπ 

Αλαδφρνπ, θαη ε ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ λφκν δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηε ζχζηαζε 
ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ. 

 

Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ 

θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο π ξέπ ε η, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ, λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ελψπηνλ 
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή Δηξελνδίθε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζηνλ πνςήθην Αλάδνρν νη 

αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ έλνξθε απηή βεβαίσζε, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ζα ππνβιεζεί 

ππνρξεσηηθά καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, κεηά ηελ ζρεηηθή έγγξαθε 

εληνιή. 

Ξίλαθαο 4 – Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα 

Γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζε ζρέζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο γηα ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα. 

Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο 
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 
νπνηαζδήπνηε άιιεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Πε ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 

έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απηή απφ ππεχζπλε δήισζε. Όπνπ απαηηείηαη 
πεχζπλε Γήισζε, λνείηαη γηα ηνπο κελ εκεδαπνχο πεχζπλε Γήισζε ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 1599/86 
ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή πεχζπλε Γήισζε ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη 
γηα ηνπο δε αιινδαπνχο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζε ηνπ ζηα Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ Θ.Ξνι.Γηθ θαη ηνπ Θψδηθα πεξί 
Γηθεγφξσλ. 

 

Ξίλαθαο 5 – Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Δλψζεηο / Θνηλνπξαμίεο 

Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο/Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα Γηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε 
ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ πξφζσπν, εκεδαπφ/αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν). 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α4 

Π Ρ Ν Η Σ Δ Η Α  Ξ Ο Ν Π Φ Ν Ο Ω Λ  

Άξζξν 10  

ΘΟΗΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΣΟΖΠΖ ΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

10.1 ΘΟΗΝΡΖΡΑ 

Ζ πξνζθνξά απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Ξξνζθέξνληα θαη ππνβάιιεηαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

10.2 ΓΗΘΑΗΩΚΑΡΑ ΞΟΝΠΦΔΟΝΛΡΩΛ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηεί, κε fax, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ή ζπζηεκέλε 

επηζηνιή, ζε θάζε Ξξνζθέξνληα πνπ ηπρφλ ζα απνθιεηζζεί ή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ζα 

απνξξηθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ή απφξξηςεο 

αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

Νη Ξξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ζα απνθιεηζζεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο ζα 

απνξξηθζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο, δηθαηνχληαη λα εμεηάζνπλ ηηο 

πξνζθνξέο ησλ ππνινίπσλ Ξξνζθεξφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

Νη Ξξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο δελ ζα απνξξηθζνχλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε 

ζηάδην πξνεγνχκελν ηεο βαζκνιφγεζεο θαη ζηνπο νπνίνπο δελ ζα θαηαθπξσζεί ην Έξγν, 

δηθαηνχληαη λα εμεηάζνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Άξζξν 11 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζκεηξνχκελεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Ζ ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ’ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία 

Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ 

νξηδφκελν. 

Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε πεξεζία Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ ζα απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνπο Ξξνζθέξνληεο, π ξ η λ  απφ ηε ιήμε 

ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο 

εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. 

Όζνη απφ ηνπο πνςεθίνπο Αλαδφρνπο δελ απαληήζνπλ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ή 

απαληήζνπλ αξλεηηθά, απηνκάησο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ε Θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε Θαηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ 

ππνςήθην Αλάδνρν κφλνλ εθ’ φζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. 
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Άξζξν 12  

ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ 

Πηνλ δηαγσληζκφ δ ε λ  γ ί λ ν λ η α η  δ ε θ η έ ο  α λ η η π ξ ν ζ θ ν ξ έ ο  ή  

ε λ α ι ι α θ η η θ έ ο  π ξ ν ζ θ ν ξ έ ο  γηα ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ 

παξνχζα Έξγνπ. 

Άξζξν 13 

ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Γελ γίλνληαη απνδεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ.  

Άξζξν 14 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κνλνγξακκέλε ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνζθνξάο.  

Ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο ελδείμεηο: 

Ξξνζθνξά 

Γεκφζηνο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ 

«Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ». 

ΡΖΠ ΞΟΑΜΖΠ «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΩΛ 

ΞΔΟΗΝΣΩΛ ΔΘΛΖΠ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΔΛΩΛ ΘΑΗ ΔΘΒΝΙΩΛ 

ΞΝΡΑΚΏΛ ΑΣΔΟΝΛΡΑ ΘΑΗ ΘΑΙΑΚΑ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΠΡΔΛΩΛ ΘΑΗ ΔΘΒΝΙΩΛ ΞΝΡΑΚΩΛ 

ΑΣΔΟΝΛΡΑ ΘΑΗ ΘΑΙΑΚΑ 

 

Ζκεξνκελία Γηαγσληζκνχ: 16/7/2012 

«Να μην ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία» 

Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα 

απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 

Ν θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ε εηαηξεία ή έλσζε ή Θνηλνπξαμία Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά.  

Ν θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) ζθξαγηζκέλνπο 

επηκέξνπο θαθέινπο: 

 Φάθεινο «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» πνπ πεξηέρεη ηα ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ, ζε 

ΞΟΩΡΝΡΞΝ θαη έλα αληίγξαθν, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 
9.1 θαη 9.2 ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 Φάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ πεξηέρεη ην ΞΟΩΡΝΡΞΝ θαη έλα 
αληίγξαθν, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 
15.1 θαησηέξσ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 
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 Φάθεινο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» πνπ πεξηέρεη κφλν έλα (1) πξσηφηππν 
ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ρα πεξηερφκελα ηεο 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 15.2 θαησηέξσ ηεο 
παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 

Άξζξν 15 

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΦΑΘΔΙΩΛ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

15.1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΦΑΘΔΙΝ "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" 

Ν θάθεινο "ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" δηαηξείηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ 

πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

α. Κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ  

β. Νξγάλσζε - Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ 

Α. Ζ Δλφηεηα "Κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ " πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν.  

 Ζ πξφηαζε αλαθέξεηαη αλαιπηηθά: 

 ζηε κεζνδνινγία θάιπςεο ησλ ελνηήησλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Β’ Κέξνο – Ρερληθή Ξεξηγξαθή, ηεο παξνχζεο. 

 ζηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιεγνχλ (είδνο θαη πεγή) 

 ζηα ελδερφκελα πξνβιήκαηα πνπ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ θαη ζηνλ ηξφπν 
πνπ πξνηείλεηαη λα αληηκεησπηζζνχλ, γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ. 

Β. Ζ Δλφηεηα Νξγάλσζε - Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη: 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο έξγνπ πνπ ζα 

εκπιαθνχλ ζην έξγν. 

 Ππκπιεξσκέλν ηνλ Ξίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά 

ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ηεο Νκάδαο 

Έξγνπ. 

Όπνπ: 

- Πηε ζηήιε "Πηέιερνο" ζπκπιεξψλεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαζελφο πξνηεηλφκελνπ 
ζηειέρνπο ηεο νκάδαο έξγνπ. 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1: ΑΛΑΙΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΝ 

Δηαηξεία: 

Πηέιερνο Θέζε ζηελ Νκάδα Θαζήθνληα 
Ξξνβιεπφκελνο ρξφλνο 

απαζρφιεζεο ζην έξγν 
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- Πηε ζηήιε "Θέζε ζηελ Νκάδα" ζπκπιεξψλεηαη ν ξφινο ηνπ ζηειέρνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
πξνηεηλφκελε νξγάλσζε ηεο Νκάδαο. 

- Πηε ζηήιε “Θαζήθνληα” αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαιάβεη θάζε 
ζηέιερνο ηεο νκάδαο έξγνπ θαη βαζίδνληαη ζηελ πξφηαζε πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο. 

 

 

15.2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΦΑΘΔΙΝ “ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ” 

Ν θάθεινο "ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ" πεξηιακβάλεη ηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ε νπνία δηαηππψλεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ζε ΔΟΩ, ρσξίο 

ΦΞΑ θαη κε ΦΞΑ. 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα ή ησλ 

λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ πξνζθεξφλησλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α5 

Γ Η Α Γ Η Θ Α Π Η Α  Γ Η Δ Λ Δ Ο Γ Δ Η Α Π  Γ Η Α Γ Ω Λ Η Π Κ Ν   

Άξζξν 16 

 ΓΗΔΜΑΓΩΓΖ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ-ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ  

Ζ δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ, πνπ ζα νξηζηεί  έπεηηα απφ θιήξσζε, φπσο νξίδεη ν Λ. 

4024/2011. 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηε Πχλαςε ηεο Πχκβαζεο 

πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα: 

 Έιεγρνο Θξηηεξίσλ Ξνηνηηθήο Δπηινγήο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 
ππνθαθέινπ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» 

 Αμηνιφγεζε Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 
ππνθαθέινπ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ».  

 Αμηνιφγεζε Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, πνπ βαζίδεηαη ζην πεξηερφκελν ηνπ 
ππνθαθέινπ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» 

 Ρειηθή Αμηνιφγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπλίζηαηαη ζηε βαζκνιφγεζε επηκέξνπο Νκάδσλ Θξηηεξίσλ. 

Άξζξν 17 

ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ έρνπλ έγθαηξα ππνβιεζεί ή απνζηαιεί θαη 

παξαιεθζεί, γίλεηαη δεκφζηα, ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηελ εκέξα ιήμεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ήηνη ηε 

Γεπηέξα 16 Ηνπιίνπ 2012 θαη ψξα 11:30π.κ θαη παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

Ζ απνζθξάγηζε θάζε πξνζθνξάο γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδεηαη ν Θπξίσο Φάθεινο, ε επηηξνπή κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηνπο ηξεηο 

θαθέινπο, (δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνζθξαγίδεη ην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαη κνλνγξάθεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά. 

Νη θάθεινη ηεο Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή.  

Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

παξαδίλνληαη ζηελ πεξεζία σο εθπξφζεζκεο. 
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Άξζξν 18 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ» ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί θαζψο θαη ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο ησλ άξζξσλ 9.1, 9.2 (1, 2, 3, 4, 5).  

Δπί πιένλ ειέγρεηαη ε εθπιήξσζε ησλ Θξηηεξίσλ Ξνηνηηθήο Δπηινγήο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 9.2.6 ηεο παξνχζεο. Αλαιπηηθφηεξα ειέγρνληαη: 

Α. Θξηηήξην Σξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ: 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζεί ε επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

έξγνπ, κε βάζε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 9.2.6 

πεξηπηψζεηο α θαη δ ηεο παξνχζαο.  

Β. Θξηηήξην ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνςεθίνπ 

αλαδφρνπ: Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζηεί ε επάξθεηα ηνπ πξνζθέξνληα γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ έξγνπ, κε βάζε ηα ππνβιεζέληα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 

9.2.6 πεξηπηψζεηο β, γ θαη ε ηεο παξνχζαο.  

Δθφζνλ παξαζηεί αλάγθε, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο 

Ξξνζθέξνληεο λα ζπκπιεξψζνπλ ηα ππνβιεζέληα κε ηελ πξνζθνξά δηθαηνινγεηηθά ηνπ 

άξζξνπ 9.2 ηεο παξνχζαο, ή λα παξάζρνπλ ζρεηηθέο κε απηά δηεπθξηλίζεηο θαη νη 

Ξξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, λα ηα ζπκπιεξψζνπλ ή λα παξάζρνπλ 

ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα 

ηνπο δεηεζνχλ. 

Αμηνιφγεζε ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο γίλεηαη κφλν γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ θαιχπηνπλ 

ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ε πξνζθνξά ηνπο απνξξίπηεηαη, 

αηηηνινγεκέλα, σο κε έρνπζα εθπιεξψζεη ηηο ειάρηζηεο ηηζέκελεο πξνυπνζέζεηο θαη 

επηζηξέθνληαη νη ππνθάθεινη Ρερληθήο θαη Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θιεηζηνί ζηνπο 

απνθιεηζζέληεο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ θαη εηζεγείηαη ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή ηελ αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη ειιεηπή ζηνηρεία ή ησλ νπνίσλ ηα ππνβιεζέληα δελ 

ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε θαηά ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνζθχγεη ν 

δηαγσληδφκελνο ζχκθσλα κε ην Λ. 3886/2010. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

ηαρπδξνκηθψο θαη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία. 

Κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ 

ππνβιεζεηζψλ θαηά ην πξψην ζηάδην πξνζθπγψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

νξίδεη ηελ εκεξνκελία αλνίγκαηνο ησλ ππνθαθέισλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ 

θαηά ην ζηάδην απηφ.  
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Άξζξν 19 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ 

 

19.1α ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Ζ νκάδα θξηηεξίσλ πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 80%. 

Ρα Θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο 

δχν Νκάδεο, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ Νκάδσλ: 

Νκάδα Α: Θξηηήξηα Ξξφηαζεο κεζνδνινγίαο - πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ. Ππληειεζηήο 

βαξχηεηαο ηεο Νκάδαο Α: 60% ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο 

θξηηεξίνπ.  

 Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ, ε θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Έξγνπ 

θαη ε αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο ηνπ, ε απνηειεζκαηηθή 

κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ε θαηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ 

έξγνπ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Νκάδα Β: Θξηηήξηα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Νκάδαο Έξγνπ (Ππληειεζηήο 

βαξχηεηαο ηεο Νκάδαο Β: 40%) ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηνπ παξφληνο 

θξηηεξίνπ.  

 Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ζα εμεηαζζνχλ ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νκάδαο έξγνπ, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηερληθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

Νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα θιεζνχλ λα αλαιχζνπλ πξνθνξηθά ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη λα απαληήζνπλ ζε ηπρφλ εξσηήζεηο ησλ κειψλ 

ηεο. 

Α/Α ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ 

Aj ΝΚΑΓΑ Α/ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖΠ & 

ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

ζ1 (60% ) 

Αj1 Θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη θαηάιιειε 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

40% 

Αj2 Αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 

60% 

Βj ΝΚΑΓΑ Β/ΝΟΓΑΛΩΠΖ-ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΚΑΓΑΠ ΔΟΓΝ ζ2 (40% ) 

Bj1 Γνκή θαη ζχλζεζε νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο 60% 

Bj2 Νξγάλσζε / ξνή ηνπ έξγνπ 40% 
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19.1β ΒΑΘΚΝΙΝΓΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Θαηά ην ζηάδην ηεο Αμηνιφγεζεο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή 

βαζκνινγία ησλ πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε 

βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

Tj = [ζ1 x Αj + ζ2 x Bj]  

φπνπ:  

Tj : ε βαζκνινγία Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο j 

Aj, Βj : ε βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο Νκάδσλ Θξηηεξίσλ Α θαη Β γηα ηελ πξφηαζε j 
ζε θιίκαθα 0-10 

ζ1, ζ2 : νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ Νκάδσλ Θξηηεξίσλ Α θαη Β, αληίζηνηρα 

Aj1, 2 

Bj1, 2 
: ε βαζκνινγία ησλ επηκέξνπο πνθξηηεξίσλ Α θαη Β γηα ηελ πξφηαζε j ζε 

θιίκαθα 0-10 

 

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

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

Ξξνηάζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ζπλνιηθή Βαζκνινγία θαηά ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Ρερληθήο 

Ξξνζθνξάο κηθξφηεξε ηνπ 6,5 δελ αμηνινγνχληαη πεξαηηέξσ, θαη απνθιείνληαη απφ ηε 

πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

Θαηφπηλ ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ κε ηελ 

βαζκνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ, φπνπ αλαθέξνληαη θαη νη Ρερληθέο Ξξνζθνξέο πνπ 

έρνπλ ζπγθεληξψζεη ζπλνιηθή βαζκνινγία κηθξφηεξε ηνπ 6,5 ή νη ηερληθέο πξνζθνξέο πνπ 

θξίζεθαλ απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. Θαηφπηλ γίλεηαη εηζήγεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 

γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνχ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε θαηά ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνζθχγεη ν 

δηαγσληδφκελνο ζχκθσλα κε ην Λ. 3886/2010. 

Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

ηαρπδξνκηθψο θαη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία. 

Κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο πξνζθπγψλ ή ηελ εμέηαζε ηπρφλ 

απνβιεζεηζψλ θαηά ην δεχηεξν ζηάδην πξνζθπγψλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 

νξίδεη ηελ εκεξνκελία αλνίγκαηνο ησλ ππνθαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ελεκεξψλεη ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηνπο δηαγσληδφκελνπο πνπ δελ απνθιείζζεθαλ 

θαηά ην ζηάδην απηφ.  

19.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  
Ρν θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ Αμηνιφγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο έρεη ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 20%.  

Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη ζην θάθειν «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» θάζε πξνζθνξάο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο βαζκνινγίαο απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν αθφινπζνο 

ηχπνο:  Νj = ( Θ min / Θ j ) Σ 10 

φπνπ: 
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Νj : ε βαζκνινγία γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο j 

Θ min : Ρν ρακειφηεξν θφζηνο απφ φιεο ηηο πξνζθνξέο  

Θ j : Ρν θφζηνο ηεο πξνζθνξάο j  

 

Πεκεηψλεηαη φηη εάλ νη ηηκέο ελφο πξνζθέξνληνο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε 

ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή, πξηλ 

απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά, ζα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ ππνςήθην λα παξαδψζεη 

εγγξάθσο, εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ηάζζεη, ηηο φπνηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θξίλεη ζθφπηκεο θαη ζα ειέγμεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

ππνςήθην, ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνζείζεο δηεπθξηλίζεηο. 

Πεκεηψλεηαη φηη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ φξνπ απηνχ, πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνπλ έθπησζε 

άλσ ηνπ 20% ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα ζεσξνχληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, σο 

αζπλήζηζηα ρακειέο. 

 

19. 3. ΡΔΙΗΘΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ 

Θαηά ην ζηάδην ηεο Ρειηθήο Αμηνιφγεζεο, ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 

πξνζθνξψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάηαμή ηνπο θαηά θζίλνπζα ηάμε κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν: 

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

φπνπ:  

Fj : ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξφηαζεο j 

Tj : ε βαζκνινγία Ρερληθήο Ξξνζθνξάο ηεο πξφηαζεο j 

Oj : ε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ πξφηαζε j  

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα αλσηέξσ θξηηήξηα. 

Ζ πξψηε ζηνλ ζπγθξηηηθφ πίλαθα θαηάηαμεο ζεσξείηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά. Πε 

πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νη πξνζθνξέο πνπ ηζνβαζκνχλ θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά 

ηνπ βαζκνχ Ρερληθήο Ξξνζθνξάο.  

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε ηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ππνβιήζεθαλ 
ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ πνπξγφ Ξεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 
θιηκαηηθήο αιιαγήο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε θαηά ηεο νπνίαο κπνξεί λα πξνζθχγεη ν 

δηαγσληδφκελνο ζχκθσλα κε ην Λ. 3886/2010. 
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Άξζξν 20 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ - ΞΟΝΠΩΟΗΛΖ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ 

ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

Θάζε πνςήθηνο, πνπ ζα ζεσξήζεη φηη ζίγεηαη απφ παξάλνκε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, πξάμε ή 
παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζα δηθαηνχηαη πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3886/10 (ΦΔΘ 173/Α/10) πεξί δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά 
ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε ηεο  ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε 
ηε λέα Νδεγία 2007/66 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 

Ξξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζα αζθεζεί 
ππνρξεσηηθά, εληφο δέθα (10) εκεξψλ, αθφηνπ ν Δλδηαθεξφκελνο έιαβε γλψζε ηεο 

αληίζηνηρεο πξάμεο ή παξάιεηςεο θαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, πξνζθπγή, ε νπνία 
ζα θνηλνπνηεζεί ππνρξεσηηθά ζηνλ ζηγφκελν απφ ηπρφλ κεξηθή ή νιηθή παξαδνρή ηεο.Ζ 

ζρεηηθή απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζα εθδνζεί εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ 
ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο, άιισο ζα ηεθκαίξεηαη ζησπεξή απφξξηςή ηεο. 

Ζ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην  κέζα ζε 
πξνζεζκία  δέθα (10) εκεξψλ  απφ ηε ξεηή ή ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο 
πξνζθπγήο  θαη δελ επηηξέπεηαη λα πεξηέρεη αηηηάζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αηηηάζεηο ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Δθφζνλ  αζθεζεί  αίηεζε αζθαιηζηηθψλ  κέηξσλ ν αηηψλ 
εηδνπνηεί ζρεηηθά ηελ αλαζέηνπζα αξρή  κε θάζε πξφζθνξν κέζν, κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο 
απφ ηελ άζθεζε  ηεο αηηήζεσο.   

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαη αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ε 

άζθεζε απηψλ, ζα θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο Πχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηάηαμε 
ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.  

Ζ απφθαζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 35 ηνπ 
π.δ. 60/2007 θαη αλαθέξεη ηηο πξνζεζκίεο αλαζηνιήο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξ. 5 ηνπ Λ. 3886/2010 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α6 

Ν Ι Ν Θ Ι Ζ Ο Ω Π Ζ  Γ Η Α Γ Ω Λ Η Π Κ Ν   

Άξζξν 21 

ΘΑΡΑΘΟΩΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζα 

ππνβάιεη ηνλ Ππγθξηηηθφ Ξίλαθα καδί κε ηα Ξξαθηηθά θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζε ηξία (3) αληίηππα, ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.  

Πηνλ αλάδνρν απνζηέιιεηαη ζρεηηθή πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

πξνεγνπκέλσο έρεη θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ε απφθαζε θαηαθχξσζεο 

θαη έρνπλ παξέιζεη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο 

ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ νξίδνληαη ζην Λ.3886/2010. 

Απφ ηελ πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε Πχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, 

ην δε έγγξαθν (Πχκβαζε) πνπ αθνινπζεί, έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. 

Άξζξν 22  

ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΚΑΡΑΗΩΠΖΠ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α) λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ζε θάζε ζηάδην 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ (πξηλ ηελ Απφθαζε Θαηαθχξσζεο ηνπ έξγνπ),  

β) λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Ξξνθήξπμεο, 

γ) λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δεζκεχεηαη φηη ζα πξνρσξήζεη ζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κ φ λ ν λ  

ζ η ε λ  ε μ α η ξ ε η η θ ή  π ε ξ ί π η σ ζ ε  π ν π  α π η φ  δ ε λ  ε ί λ α η  δ π λ α η φ λ  λ α  

α π ν θ ε π ρ ζ ε ί  γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη είηε ζην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη 

ηνπ Έξγνπ είηε ζηελ επίηεπμε πγηνχο αληαγσληζκνχ. Νη Ξξνζθέξνληεο δελ δηαηεξνχλ θαη 

παξαηηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε αμίσζε έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο απφ ην ιφγν ηεο 

καηαίσζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή ε πεξεζία Γηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ζα γλσζηνπνηήζεη 

ζηνπο Ξξνζθέξνληεο πνπ ηπρφλ ζα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε, ηνπο ιφγνπο ηεο καηαίσζεο. 

Άξζξν 23 

ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Κεηά ηελ πξφζθιεζε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θ α η α ξ η ί δ ε η α η  ε ζρεηηθή Π χ κ β α ζ ε , 

ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Θαηαθχξσζεο. 

Ζ Πχκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ Θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ Ξξνθήξπμε, θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
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Γηα ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

Πε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ 

θεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ν 

Αλάδνρνο π π ν ρ ξ ε ν χ η α η  ζ η ε λ  έ γ θ α η ξ ε  π α ξ ά η α ζ ε  η ε ο  η ζ ρ χ ν ο  η ε ο  

π ξ ν ζ θ ν ξ ά ο  η ν π  θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο 

Πχκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν θαη ηελ παξάηαζε, γηα ηνλ ίδην ρξφλν, ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγπεηηθήο ζπκκεηνρήο ή ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο Πχκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ ιήςε έγγξαθεο πξφζθιεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία: 

(α) Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη ε η α η ξ ε ί α  ή  έ λ σ ζ ε  π ξ ν ζ ψ π σ λ  ή  

θ ν η λ ν π ξ α μ ί α , ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα ππνγξάςεη ηε 

Πχκβαζε θαζψο θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο απηψλ.  

Πεκεηψλεηαη φηη ν Αλάδνρνο νξίδεη εθπξφζσπν θαη ηνλ εμνπζηνδνηεί κε εηδηθφ 

πιεξεμνχζην λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, λα ηνλ εθπξνζσπεί έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαη λα ελεξγεί θαη’ εληνιήλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Πχκβαζε. Δπί πιένλ πξέπεη ζα νξηζηεί θαη αλαπιεξσηήο 

ηνπ Δθπξνζψπνπ κε ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο. Αιιαγή ηνπ Δθπξνζψπνπ ή/ θαη ηνπ 

Αλαπιεξσηή ηνπ γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ηζρχεη κφλν κεηά 

απφ ηελ έγγξαθε απνδνρή ηεο.  

Ν Δθπξφζσπνο θαη ν Αλαπιεξσηήο Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη, κεηαμχ άιισλ, 

εμνπζηνδνηεκέλνη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε θαη 

λα δηεπζεηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχπηεη ή ζρεηίδεηαη κε ηε 

Πχκβαζε, ζπκκεηέρνληαο, φπνηε θαη φπνπ θιεζνχλ ζε ζπλαληήζεηο κε ηα αξκφδηα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν φξγαλα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

(β) Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο πνπ ζα αλέξρεηαη ζην 10% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Ξ.Α., ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηεο παξνχζαο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο θαη φιεο νη εγγπήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

Ξξνθήξπμε, εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ 

απηψλ, απηφ ην δηθαίσκα. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, ε πεξεζία 

επηβάιιεη αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο θπξψζεηο.
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α7 

Β Α Π Η Θ Α  Π Ρ Ν Η Σ Δ Η Α  Π  Κ Β Α Π Ζ Π  

Άξζξν 24 

ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο 

Πχκβαζεο ή εμ’ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή 

επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα 

δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα. 

Άξζξν 25 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ  ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝ 

Ζ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο ζ α  ε ί λ α η  α ν ξ ί ζ η ν π  ρ ξ φ λ ν π  θαη ζα επηζηξέθεηαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

Ν Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ π π ν ρ ξ ε ν χ η α η  λ α  θ α η α ζ έ ζ ε η  ε γ γ χ ε ζ ε  θ α ι ή ο  

ε θ η έ ι ε ζ ε ο  ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο ην Φ.Ξ.Α.. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 26  

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ – ΞΑΟΑΙΑΒΖ 

1. ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ είλαη ηξηάληα έμη (36) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ν ρξφλνο απηφο 

απνηειεί ηνλ «Θαζαξφ ρξφλν» ρσξίο λα πεξηιακβάλνληαη νη νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ 

Αλαδφρνπ.  

Αλαιπηηθά, νη ρξνληθέο απαηηήζεηο γηα ην Έξγν ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ρξφλνη παξάδνζεο ησλ επί κέξνπο 

παξαδνηέσλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Κέξνο Β΄ ηεο παξνχζαο. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ Έξγνπ, ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ηνπ έξγνπ 

κε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Γηα θάζε κέινο νξίδεηαη θαη αλαπιεξσηήο ηνπ.  

2. ΚΔΡΑΘΔΠΖ ΣΟΝΛΝΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί κνλνκεξψο ην δηθαίσκα κεηάζεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ Έξγνπ. 

Άξζξν 27 

ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΩΚΖΠ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί βάζεη ησλ παξαδνηέσλ ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηξφπν: 

 Σνξήγεζε πνζνχ 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ έγθξηζε ηεο Α’ θάζεο.  

 Σνξήγεζε πνζνχ 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ έγθξηζε ηεο Β’ θάζεο.  

 Σνξήγεζε πνζνχ 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ έγθξηζε ηεο Γ’ θάζεο.  
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 Σνξήγεζε πνζνχ 25% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο κε ηελ έγθξηζε ηεο Γ’ θάζεο.  

 

Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε ΔΟΩ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θξαηήζεηο.  

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε βάξνο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ΠΑ: Κ0758 κε 

θσδηθφ Ξξάμεο 2004ΣΕ07530036. Ν Φ.Ξ.Α. πεξηιακβάλεηαη θαη βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε. 

Άξζξν 28 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΘΛΖ 

Ν Αλάδνρνο εγγπάηαη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη ην Έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο Πχκβαζεο.  

Άξζξν 29  

ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ Πχκβαζε ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε (αιιαγή ΦΞΑ, 

αληηθαηάζηαζε κέινπο Έλσζεο θ.ιπ.), αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλαιινίσην ην ζπκβαηηθφ 

αληηθείκελν. 

Άξζξν 30 

ΔΘΣΩΟΖΠΔΗΠ – ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ- ΞΔΟΓΝΙΑΒΗΔΠ 

Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο . 

Ν Ξξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. Πε κία ηέηνηα πεξίπησζε δελ αίξεηαη 

ε επζχλε ηνπ θχξηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Απαξαίηεηε είλαη ε ζπλππνβνιή κε ηελ πξνζθνξά θάζε αλαγθαίνπ 

ζηνηρείνπ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ηφζν ε χπαξμε ζπκθσλίαο κε ηνλ ππεξγνιάβν, φζν θαη ε ακνηβαία πξφζεζε 

ζπλεξγαζίαο.  

Άξζξν 31 

ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν Αλάδνρνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο (νκάδα έξγνπ) πνπ έρεη 

πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ γηα αηηηνινγεκέλνπο ιφγνπο γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ εηδηθψλ 

ζπλεξγαηψλ, απηφ ζα γίλεη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη εθφζνλ ν αληηθαηαζηάηεο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακσλ πξνζφλησλ. 

Ν Αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο, παξαιείςεηο θαη ακέιεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ.  

Πε θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο  

Άξζξν 32 

ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ & ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ 

Ν Αλάδνρνο δηαηεξεί ηελ θπξηφηεηα ηνπ παξαδηδφκελνπ έξγνπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ, 

νπφηε ε θπξηφηεηα κεηαβηβάδεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ειεχζεξε απφ θάζε βάξνο θαη δηθαίσκα ηξίηνπ. 
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Ν Αλάδνρνο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία (know-

how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ, ζε παξφκνηα έξγα πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ 

νηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε 

άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, είλαη 

εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ν Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο Πχκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ 

επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο Πχκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Άξζξν 33  

ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 

Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δ ε λ  α π ν θ α ι χ π η ε η  

ε κ π η ζ η ε π η η θ έ ο  π ι ε ξ ν θ ν ξ ί ε ο  πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, 

νχηε θνηλνινγεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, 

ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, νη ππεξγνιάβνη ηνπ θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα 

ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. 

Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα 

απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο  ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

Ν Αλάδνρνο δ ε λ  δ χ λ α η α η  λ α  π ξ ν β α ί λ ε η  ζ ε  δ ε κ φ ζ η ε ο  δ ε ι ψ ζ ε η ο  ζ ρ ε η η θ ά  κ ε  η ν  Έ ξ γ ν  θαηά 

ηε δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ε Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο θαη φια ηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ απηήλ ή ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή πξφζσπα νθείινπλ λα κελ αλαθνηλψλνπλ ζε θαλέλα, παξά κφλν ζηα πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη 
λα γλσξίδνπλ, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζ’ απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κε ηελ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

Έξγνπ θαη αθνξνχλ ζε ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ή κεζφδνπο θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ Έξγνπ ή ηνπ 
Αλαδφρνπ. 

Άξζξν 34 

ΑΛΩΡΔΟΑ ΒΗΑ 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε 

αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ν Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο 

ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη 

(20) εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη 

ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

Άξζξν 35  

ΙΠΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - ΔΘΞΡΩΠΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
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α) ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε παξά ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο 

νριήζεηο ηε Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

β) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε Πχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

γ) ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

δ) εθδίδεηαη ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο θαηαγγειία. Θαη’ εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη’ ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη’ απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο 

παξαβάζεσο, νπφηε ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο 

πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε 

ζεξαπεπζείζα. 

Κε ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο Πχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: 

α) Λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο 

ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε Πχκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

β) Λα παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν, εξγαζία ή πξντφλ 

(νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά 

έγγξαθα θαη κέζα (καγλεηηθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. 

γ) Λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην 

Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδην. 

Ρν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο Πχκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ 

παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηε Πχκβαζε πξνο ηνλ 

Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε 

κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ 

κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο Πχκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. 

 

 

ΑΔΑ: Β49246Ψ8Β1-7Τ6



 

                                                                                                                                       35/60  

 

Κ Δ Ο Ν Π  Β ’  

Ρ Δ Σ Λ Η Θ Ζ  Ξ Δ Ο Η Γ Ο Α Φ Ζ  

Β1. ΓΔΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ – ΠΡΝΣΝΗ ΘΑΗ ΠΘΔΞΡΗΘΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΔΞΝΞΡΔΗΑΠ 

Ζ επνπηεία ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Διιάδα (πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ 

NATURA 2000 θαη εζληθφο ρψξνο) πξαγκαηνπνηείηαη ζε αληαπφθξηζε ηεο ρψξαο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηηο Νδεγίεο 92/43/EOK θαη 2009/147/EE (ε γλσζηή σο ζήκεξα 79/409/ΔΝΘ).  

Ρν πξφγξακκα ηεο παξαθνινχζεζεο πινπνηείηαη ζε δχν θχξηνπο άμνλεο: 

1. Ξεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, εληφο αξκνδηφηεηαο πθηζηάκελσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο. 

2. Ξεξηνρέο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ εθηφο ηνπ δηθηχνπ NATURA 2000, εληφο αξκνδηφηεηαο πθηζηάκελσλ Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο (ζε δηαθνξεηηθφ - αδξφηεξν επίπεδν, ζε ζχγθξηζε κε ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000 

(ΡΘΠ+ΕΔΞ).  

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ γηα είδε θαη ηχπνπο 

νηθνηφπσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, θαζψο ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη νηθνηφπσλ 

ζε εζληθφ επίπεδν θαη ε ζχληαμε ησλ Δζληθψλ Δθζέζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2007-2012 πξνυπνζέηεη ηελ 

παξαθνινχζεζε φρη κφλν εληφο, αιιά θαη εθηφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000.  

Θαζψο νη ππνρξεψζεηο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηνπο Ρφπνπο Θνηλνηηθήο Πεκαζίαο (ΡΘΠ) θαη ηηο Εψλεο Δηδηθήο 

Ξξνζηαζίαο (ΕΔΞ), ζεκεηψλεηαη φηη ηα αληηθείκελα ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη δηαθνξνπνηεκέλα, σο αθνινχζσο:   

A. Γηα ηνπο Ρφπνπο Θνηλνηηθήο Πεκαζίαο (ΡΘΠ) είλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή, ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ 

ρισξίδαο θαη παλίδαο ησλ Ξαξαξηεκάησλ II, IV θαη V ηεο Νδεγίαο 92/43.  

B. Γηα ηηο Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (ΕΔΞ) είλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή, ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο θαη ε παξαθνινχζεζή ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ 

(φισλ ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΔ, ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

εηδψλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ είδε ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΞ θαη ησλ θνηλψλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο).  

Γ. Γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 είλαη απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή, ε αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ 

εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο ησλ Ξαξαξηεκάησλ II, IV θαη V ηεο Νδεγίαο 92/43, θαζψο θαη ησλ εηδψλ 

νξληζνπαλίδαο. 

Νη κεηξήζεηο ζην πεδίν δηαηξνχληαη ζε δχν ζηάδηα: 

  Ρν πξψην ζηεξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2012, ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχληαμε ηεο 3εο Δζληθήο Αλαθνξάο/Έθζεζεο Δθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ 

(πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ΔΔ ηνλ Ηνχλην 2013), θαζψο θαη ηεο εζληθήο έθζεζεο γηα ηηο Εψλεο Δηδηθήο 

Ξξνζηαζίαο ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ.  

 Ρν δεχηεξν ζηάδην ζα ζπλερηζηεί απφ ην 2013 κέρξη θαη ηε ιήμε ηεο δξάζεο. 

Ρν έξγν ζα ζπλεηζθέξεη: 

- Πηελ αληαπφθξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Νδεγία 92/43/ΔΝΘ φπσο ηζρχεη ζήκεξα.  

- Πηελ πξνζηαζία ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ.  

- Πηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ ρισξίδαο θαη παλίδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα Ξαξαξηήκαηα ΗΗ,IV θαη V ηεο 

Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ.  

- Πηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο. 

- Πηελ πξνψζεζε ηεο δηαηήξεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ΡΘΠ θαη ΕΔΞ ηεο Διιάδαο. 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο (ΞΔΘΑ) θαη ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ησλ 

Πηελψλ θαη ησλ εθβνιψλ ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Θαιακά.  
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Ωο άκεζν απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ζα είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ 

πνπ απνηειεί απαξαίηεην εξγαιείν γηα ην βέιηηζην ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

πεξηνρψλ (πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ΦΓ). Ρν έξγν ζα έρεη σο κεζνπξφζεζκν απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπκβάιινληαο έηζη θαη 

ζηε δηαηήξεζή ηνπο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν.  

Νη πεξηνρέο επζχλεο  ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Πηελψλ θαη Δθβνιψλ ησλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Θαιακά είλαη: 

 Ρφπνη Θνηλνηηθήο Πεκαζίαο (ΡΘΠ): GR2120001, GR2120002, GR2120004, GR2140001 

 Εψλεο Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο (ΕΔΞ): GR2120005, GR2120006, GR2120008.  

Β2. ΠΘΝΞΝΠ & ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ  

Πθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηείαο είλαη ε θαηαγξαθή, ε επνπηεία θαη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 

ησλ αθνινχζσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ:  

ΞΔΟΗΝΣΔΠ 

ΓΗΘΡΝ 

NATURA (ΡΘΠ) 

ΡΞΝΗ ΝΗΘΝΡΝΞΩΛ ΝΓΖΓΗΑΠ 

92/43/ΔΝΘ 
ΔΗΓΖ ΝΓΖΓΗΑΠ 92/43/ΔΝΘ 

GR2120001 

1130, 1210, 1310, 1410, 1420, 

2110, 3280, 5330, 5420, 6420, 

92A0, 92D0, 9350, 

Αphanius fasciatus, Bufo viridis, Canis lupus, Emys 

orbicularis, Hyla arborea, Lutra lutra, Mauremys caspica, 

Natrix tessellata, Phoxinellus pleurobipunctatus, 

Phoxinellus stymphalicus, Rana dalmatina, Testudo 

hermanni, Testudo marginata, Valencia 

letourneuxi,Ramonda serbica, Coluber caspius, Coluber 

najadum, Vipera ammodytes 

GR2120002 

1170, 1240, 1310, 1410, 1420, 

3150, 5210, 5420, 7210, 92A0, 

92D0, 1120 

Algyroides nigropunctatus, Bufo viridis, Canis lupus, Hyla 

arborea, Lutra lutra, Mauremys caspica, Phoxinellus 

stymphalicus, Rana dalmatina, Testudo hermanni, 

Testudo marginata, Valencia letourneuxi, Carex acuta 

GR2120004 3280, 8210, 9250, 92A0, 92C0 

Algyroides nigropunctatus, Bufo viridis, Canis lupus, Hyla 

arborea, Lutra lutra, Natrix tessellata,Elaphe 

quatuorlineata, Ablepharus kitabelii, Osmoderma eremita, 

Phoxinellus pleurobipunctatus, Rana dalmatina, Rana 

graeca, Testudo hermanni, Testudo marginata, Ramonda 

serbica, Ursus arctos 

GR2140001 

1110, 1130, 1170, 1210, 1240, 

1310, 1410, 1420, 2110, 2220, 

2250, 3150, 5210, 5420, 6420, 

7210, 8210, 92A0, 92C0, 92D0, 

9340, 9350, 1120 

Algyroides nigropunctatus, Aphanius fasciatus, Bufo 

viridis, Canis lupus, Emys orbicularis, Hyla arborea, Lutra 

lutra, Mauremys caspica, Phoxinellus pleurobipunctatus, 

Phoxinellus stymphalicus, Rana dalmatina, Rana graeca, 

Testudo hermanni, Testudo marginata, Valencia 

letourneuxi, Vipera ammodytes, Ramonda serbica, 

 Elaphe quatuorlineata, Lacerta trilineata,Ophisaurus 

 Apodus, Salmo magrostigma 
 

Ορνιθοπανίδα 

ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΔΗΓΝΠ GR2120005 GR2120006 GR2120008 GR2140001 

Gyps fulvus   X  

Numenius tenuirostris X    

Phalacrocorax pygmeus X    

Sterna albifrons X   X 

Calandrella brachydactyla X  X  

Nycticorax nycticorax X   X 

Hieraaetus fasciatus X  X X 
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ΝΛΝΚΑΠΗΑ ΔΗΓΝΠ GR2120005 GR2120006 GR2120008 GR2140001 

Aquila chrysaetos   X X 

Ciconia nigra X X  X 

Phalacrocorax carbo X X   

Milvus migrans X X X X 

Circaetus gallicus X X X X 

Circus cyaneus X X X X 

Aquila pomarina X X X  

Aquila heliaca   X X 

Numenius arquata             X    

Philomachus pugnax             X X  X 

Burhinus oedicnemus             X   X 

Glareola pratincola             X   X 

Sterna sandvicensis             X    

Ficedula albicollis  X X X 

Buteo buteo             X X X X 

Falco vespertinus             X X X X 

Asio flammeus             X  X  

Buteo rufinus             X X X  

Tachybaptus ruficollis             X X  X 

Ardea cinerea             X X  X 

Cygnus olor             X X  X 

Anas platyrhynchos             X X  X 

Anas acuta             X X  X 

Anas querquedula             X X  X 

Accipiter nisus             X X X X 

Accipiter brevipes             X  X X 

Falco vespertinus             X X X  

Fulica atra             X X  X 

Vanellus vanellus             X   X  X 

Streptotelia turtur             X X X X 

Hirundo rustica             X X X  

Acrocephalus arundinaceus            X X   

Motacilla flava            X X X X 

Sylvia cantillans            X X X X 

Lanius senator            X X X X 

Lanius collurio            X  X X 

 

Πεκεηψλεηαη φηη ε εμάπισζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ έρεη εθηηκεζεί κε βάζε ηελ εμάπισζή ηνπο, φπσο 

θαηαγξάθεθε ζηε δεχηεξε έθζεζεο εθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ. Γηα ην ιφγν απηφ, ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. 

Ωο βάζε γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

 Έθηαζε (area) θαη εχξνο εμάπισζεο (range), 

 Γνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ (πιεξφηεηα εηδηθψλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ηχπνπ νηθνηφπνπ),  

 Ρππηθά είδε (πιεξφηεηα παξνπζίαο ηππηθψλ εηδψλ νηθνηφπνπ),  

 Δπηδξάζεηο - πηέζεηο - απεηιέο (πξννπηηθέο δηαηήξεζεο).  

Ωο βάζε γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

αθφινπζεο παξάκεηξνη: 

 Δμάπισζε θαη εχξνο εμάπισζεο  

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ (κέγεζνο, δνκή θαη δπλακηθή πιεζπζκνχ),  
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 Ζ πνηφηεηα θαη ε έθηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ, 

 Δπηδξάζεηο – πηέζεηο – απεηιέο (πξννπηηθέο δηαηήξεζεο) 

Ν Αλάδνρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επνπηείαο ζα παξαδψζεη επηπιένλ, κηα επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ ζε φια ηα πεδία πνπ άπηνληαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ (πεξηγξαθέο, αμηνινγήζεηο, πίλαθαο other species, απεηιέο θ.ιπ.), θαζψο θαη πξνηάζεηο γηα 

επέθηαζε ηνπ Γηθηχνπ, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ΔΔ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην 

Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ. Δπίζεο, ζα πξνηείλεη 

ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο αλαθνξάο, θαζψο θαη ζηφρνπο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ 

ΗΗ, IV θαη V ηεο Νδεγίαο 92/43/EOK αλά ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ πνπ ζα κειεηεζνχλ θαη ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο αλά 

ΕΔΞ, ή νκάδα ΕΔΞ πνπ ζα κειεηεζνχλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζήο ηνπο ζε θάζε 

κηα πεξηνρή. 

Ρέινο, ζα παξαδψζεη πξνηάζεηο γηα ηα πξσηφθνιια θαη ηε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπ, 

γηα ηελ επφκελε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ηνπο, ν Αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Πηελψλ θαη Δθβνιψλ πνηακψλ Αρέξνληα θαη Θαιακά, θαζψο θαη κε ηνλ Αλάδνρν ηεο Κειέηεο «Οξηδόληηνο ηερληθόο 

θαη επηζηεκνληθόο ζπληνληζκόο ησλ κειεηώλ Επνπηείαο θαη Αμηνιόγεζεο ηεο Καηάζηαζεο Δηαηήξεζεο Εηδώλ θαη 

Τύπσλ Οηθνηόπσλ ζηελ Ειιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ». 

Αληηθείκελα ηνπ παξφληνο απνηεινχλ:  

 Ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο (monitoring) κε εξγαζίεο 

πεδίνπ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη επαλαμηνιφγεζε (ζε ζρέζε κε ηε 2ε Έθζεζε Δθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο ηνπ 

2007) ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2015 ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 11 ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΔ, κε ηξφπν ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ 3ε 

Δζληθή Αλαθνξά - Έθζεζε Δθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ.  

 Ζ επηθαηξνπνίεζε ησλ πεδίσλ ηεο πεξηγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ αλαδφρνπ ζε φια ηα πεδία πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(πεξηγξαθέο, αμηνινγήζεηο, πίλαθαο other species, απεηιέο, θιπ)  

 Ζ ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα πηζαλή επέθηαζε ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, κε 

βάζε ηα θξηηήξηα ηεο ΔΔ θαη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ.  

  Ζ ζχληαμε πξνηάζεσλ νξηζκνχ Ηθαλνπνηεηηθψλ Ρηκψλ Αλαθνξάο (Favorable Reference Values) ησλ ηχπσλ 

νηθνηφπσλ θαη εηδψλ αλά ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ θαη ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο αλά ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ πνπ ζα 

κειεηεζνχλ.  

 Ζ ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ηνλ νξηζκφ Πηφρσλ Γηαηήξεζεο (Conservation Objectives) αλά ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ 

θαη αλά ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ πνπ ζα κειεηεζνχλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 

ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ.  

  Ζ ζχληαμε πξνηάζεσλ γηα ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επνπηείαο. 

 

Ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα αθφινπζα:  

- Ρελ πεξηγξαθηθή θαη γεσγξαθηθή βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Λatura 2000 πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλε 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR)  

- Ρα θξηηήξηα ηεο ΔΔ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ Γηθηχνπ ησλ ΡΘΠ (ζα δνζεί απφ ην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ζε ζπλελλφεζε κε ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ) 

- Ρα απνηειέζκαηα θαη ηνλ Ρερληθφ Νδεγφ Σαξηνγξάθεζεο Ρχπσλ Νηθνηφπσλ Θνηλνηηθνχ θαη Διιεληθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ έξγνπ «Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 
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γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο», ζε CD  (ζα δνζεί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε ζπλελλφεζε κε ην Ρκήκα 

Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ) 

- Ρν Interpretation Manual of the European Union habitats, 2007, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αλαξηεκέλν ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm#interpretation ) 

- Ρα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο εζληθήο αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ (αλαξηεκέλν 

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

- Ρα έληππα αλαθνξάο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ θαη ηα είδε ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΘ πνπ 

είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-package_revision/sub-

group_papers/revised_reporting&vm=detailed&sb=Title  

- Ρα έληππα αλαθνξάο θαη αμηνιφγεζεο γηα ηα είδε νξληζνπαλίδαο ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ πνπ είλαη 

αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-

package_reporting&vm=detailed&sb=Title 

- Ρα είδε νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ θάζε ΕΔΞ (αλαξηεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=iIe61%2fEm2Mc%3d&tabid=432  

- Ρν θφθθηλν βηβιίν ησλ απεηινχκελσλ δψσλ ηεο Διιάδαο (ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αλαξηεκέλν ζηελ 

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

- Ρα παξαδνηέα ηεο κειέηεο «Ξξφγξακκα επαλαμηνιφγεζεο 69 Πεκαληηθψλ Ξεξηνρψλ γηα ηα Ξνπιηά γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Εσλψλ Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο. Πχληαμε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο» (ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αλαξηεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

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

- Ρν 10 x 10 km Δπξσπατθφ πιέγκα αλαθνξάο ETRS 89 LAEA (αλαξηεκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids ). Πεκεηψλεηαη φηη αλακελεηαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επέθηαζε ηνπ επξσπατθνχ πιέγκαηνο ζην ζαιάζζην ρψξν κέρξη ηηο κέζεο γξακκέο 

κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ γεηηνληθψλ ηεο ρσξψλ. 

- πφβαζξν ηνπνγξαθηθφ σο γεσγξαθηθή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο ζε θιίκαθα πεξίπνπ 1:50.000 (ζα δνζεί απφ ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ην δψζεη ζηνλ Αλάδνρν).  

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηεί κε ηα θείκελα 

εξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαη πεξηγξαθή ησλ παξακέηξσλ νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαθνξά ησλ Θξαηψλ – Κειψλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Νδεγίαο 

92/43/ΔΝΘ θαη ηδηαίηεξα κε ην θείκελν «Art 17 guidelines». Ρα θείκελα παξαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα:  

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/&vm=detailed&sb=Title, «An expert group on 

reporting», ε νπνία ελεκεξψλεηαη δηαξθψο.  

Β3. ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΔΠ ΦΑΠΔΗΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ  

Νη εξγαζίεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ πεξηγξάθνληαη ζε ηέζζεξηο (4) πξνηεηλφκελεο δηαθξηηέο θάζεηο, σο αθνινχζσο:  

ΦΑΠΖ Α: ΞΟΝΞΑΟΑΠΘΔΑΠΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ (Γηάξθεηα: 2 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) 

 Νξηζηηθνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ κειεηψλ  

Ν Αλάδνρνο ζα νξηζηηθνπνηήζεη ηνλ θαηάινγν ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δλδερνκέλσο, θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, είλαη δπλαηφλ λα εληαρζνχλ ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηνπ 

ηχπνη νηθνηφπσλ θαη είδε πνπ αμηνινγνχληαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηελ Διιάδα. Νη ηχπνη νηθνηφπσλ 1110 θαη 

1170 ζα αλαιπζνχλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ππνηχπνπο ηνπο θαη ε αλαθνξά θαη αμηνιφγεζε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο νηθνηφπσλ ζα αθνξά θαη ζηνπο ππνηχπνπο ηνπο μερσξηζηά 
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 Βηβιηνγξαθηθή ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ρσξηθή απνηχπσζε θάζε είδνπο  

Γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ, ν Αλάδνρνο ζα ζπιιέμεη, ζα θαηαγξάςεη θαη ζα απνηππψζεη ρσξηθά ζε GIS θαη 

ζε θαηάιιειν ραξηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηηο ππάξρνπζεο αλαθνξέο εμάπισζεο -ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ 40 

εηψλ- αλάινγα βέβαηα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (ζεκεηαθά, γξακκηθά ή 

επηθαλεηαθά δεδνκέλα θαηαλνκήο).  

Νη πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα είλαη:  

α) ηεθκεξησκέλεο αμηνπηζηίαο, δει. πεγέο νη νπνίεο είηε δεκνζηεχνληαη κεηά απφ επηζηεκνληθή θξίζε, είηε 

ππφθεηληαη ζηελ θξηηηθή ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, φπσο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο δεκνζηεπκέλεο ζε 

έγθπξα δηεζλή θαη εζληθά επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο νη νπνίεο έγηλαλ απνδεθηέο 

θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ζπλέδξηα, επηζηεκνληθά βηβιία αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ,  

β) πεγέο νη νπνίεο δελ έρνπλ εθηεζεί ζηελ θξίζε ηεο επξχηεξεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο, φπσο επίζεκεο εθζέζεηο εξεπλεηηθψλ ή άιισλ έξγσλ, 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο κε γεληθφηεξε ή εηδηθφηεξε, απνθιεηζηηθή ή ελ κέξεη, αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ 

(π.ρ. Δηδηθέο Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο), επηζηεκνληθψο ηεθκεξησκέλεο εθζέζεηο, κειέηεο, ή εθδφζεηο.  

Γ) αδεκνζίεπηα δεδνκέλα αηφκσλ ή θνξέσλ ηεθκεξησκέλεο αμηνπηζηίαο, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε πξνζσπηθά 

αξρεία εηδηθψλ κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη αξρεία ζεζκνζεηεκέλσλ θνξέσλ (π.ρ. βάζεηο δεδνκέλσλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ).  

Νη πιεξνθνξίεο ζα ζπγθεληξσζνχλ ζε βάζε δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα έρεη πξφβιεςε γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

παξνπζίαο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ πνπ έρεη ηεθκεξησζεί ζηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (Έηνο θαη επνρή 

ή αθξηβήο εκεξνκελία, αξηζκφο θειηνχ πιέγκαηνο ή ζπληεηαγκέλεο, νλνκαζία πεξηνρήο, νλνκαηεπψλπκν εξεπλεηή, 

θνξέαο έξεπλαο, αλαθνξά βηβιηνγξαθίαο, δεηγκαηνιεπηηθφ κέζν, αμηνιφγεζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο). Ζ βάζε απηή ζα 

ζπλδέεηαη κε γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηεο πιεξνθνξίαο ζε GIS. Ν Αλάδνρνο ζα εληνπίζεη ηα ζεκαληηθφηεξα θελά ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. 

 Θαηάξηηζε ζπλνπηηθήο αλαθνξάο ππάξρνπζαο γλψζεο 

Ν Αλάδνρνο ζα εηνηκάζεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά γηα θάζε ηχπν νηθνηφπνπ θαη είδνο πνπ απνηειεί αληηθείκελν 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζήο ηνπ. Απηή ε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα 
ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ζπλνςίδεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ηαπηφρξνλα λα ππεξεηεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ θαη ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ γηα ηελ 
νξληζνπαλίδα, αληίζηνηρα.  

 Ρεθκεξίσζε θαη νξγάλσζε ζρεδίνπ επηηφπησλ επηζθέςεσλ  

Ν Αλάδνρνο ζα θαηαξηίζεη ην ζρέδην επηηφπησλ επηζθέςεσλ κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξσηνθφιισλ 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ. Ν ζρεδηαζκφο θαη ε κέζνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξσηνθφιισλ επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο, ζα 

είλαη ίδηνο εληφο θαη εθηφο πεξηνρψλ Natura 2000, αιιά ζα δηαθέξεη ε έληαζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο, εθηφο εάλ 

ηεθκεξηψλεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν. Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αηηηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζρήκαηνο εξγαζίαο πεδίνπ, δειαδή ηελ νξγάλσζε ησλ ζηαζκψλ δεηγκαηνιεςίαο, ηηο ζπρλφηεηεο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ θαη ηνπο ηξφπνπο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα δσήο ησλ εηδψλ, κε ηξφπν πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε ρσξηθή θάιπςε, ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο επνρηαθέο αλάγθεο κεηαθίλεζεο ή 

εχξεζεο ησλ εηδψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζην ζπγρξνληζκφ ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ. Γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο παξνπζίαο ησλ εηδψλ εληφο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 ζα ιεθζνχλ ππφςε ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000 αιιά θαη ε ζπιινγή ησλ βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξνπζίαο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ Natura 2000 ζα ιεθζνχλ ππφςε: ην 

έξγν «Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηαηήξεζεο ηεο θχζεο» 

ηνπ η. ΞΔΣΩΓΔ, ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000, αιιά θαη ε ζπιινγή ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ. 

Γηα ην ζρέδην επηηφπησλ επηζθέςεσλ ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ράξηε εμάπισζεο θαη/ή ελ δπλάκεη 

γεσγξαθηθήο εμάπισζεο θάζε είδνπο απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζα έρεη ζπιιέμεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη ζε 
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Γεσγξαθηθφ Πχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ, ηηο ζέζεηο ησλ επηηφπησλ επηζθέςεψλ ηνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ δεηγκαηνιεπηηθψλ 

επηθαλεηψλ ζπκπιήξσζεο ησλ πξσηνθφιισλ αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

δπλεηηθήο ή ηεο πξνβιεπφκελεο εμάπισζεο ησλ εηδψλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο «Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή 

ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο» πνπ εθπνλήζεθε απφ ην η. 

ΞΔΣΩΓΔ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Β΄ ΘΞΠ (1999-2001), ν ράξηεο ηνπ Potential Natural Vegetation of Europe 

(Bohn et al. 2004), πηζαλφλ ζρεηηθά κνληέια πξφβιεςεο κε θιηκαηηθέο θαη εδαθηθέο παξακέηξνπο (ecological niche 

modelling), νξζνθσηνράξηεο, ράξηεο γεσκνξθνινγηθνί, ράξηεο πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ θ.α., ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θξίζε ησλ εηδηθψλ. 

Δθηφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 θαη εληφο ησλ πεξηνρψλ επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζα 

θαζνξηζηεί έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο επηηφπησλ επηζθέςεσλ θαη ζρεηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ ζπκπιήξσζεο 

πξσηνθφιισλ αμηνιφγεζεο. Ππληζηάηαη ν αξηζκφο απηφο λα κελ μεπεξλά ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθέςεσλ πνπ 

ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη πξσηνθφιισλ αμηνιφγεζεο πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ δηθηχνπ Natura 2000, εθηφο θαη ηεθκεξησζεί δηαθνξεηηθά απφ ηνλ Αλάδνρν.  

 Θαζνξηζκφο ηεο έληαζεο θαη ηνπ πξνηχπνπ θαηαλνκήο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη θαζνξηζκφο ηνπ πιέγκαηνο 
αλαθνξάο  

Ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη: α) ηελ έληαζε ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο πξνζπάζεηαο, β) ην πξφηππν θαηαλνκήο ησλ 

δεηγκαηνιεςηψλ εληφο θάζε πεξηνρήο κειέηεο γ) ην πιέγκα (grid) αλαθνξάο αλά ηχπν νηθνηφπνπ ή είδνο, πνπ ζα 

είλαη ππνρξεσηηθά ην επξσπατθφ πιέγκα 10 x 10 km. Όπνπ είλαη εθηθηφ ή αλαγθαίν ην πιέγκα ζα είλαη 

αλαιπηηθφηεξν κε πην ιεπηνκεξή ρσξηθή πιεξνθνξία ( 5 x 5 km ή 2 x 2 km ή 1 x 1 km). Ρα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ 

ηεο έληαζεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ πιέγκαηνο αλαθνξάο γηα ηα είδε είλαη ηα αθφινπζα: α) θξηηήξηα αθζνλίαο (ζπάλην, 

ζπνξαδηθφ, κέζε αθζνλία, άθζνλν, πνιχ θνηλφ ή θαη νκαδνπνηήζεηο ηνπο) θαη β) θξηηήξηα επζχλεο δηαηήξεζεο γηα 

θάζε είδνο. Ζ επζχλε δηαηήξεζεο εμαξηάηαη απφ παξακέηξνπο φπσο ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ είδνπο σο πξνηεξαηφηεηαο 

απφ ηελ Νδεγία ησλ νηθνηφπσλ, ν ελδεκηζκφο ηνπ είδνπο, ν βαζκφο ηξσηφηεηαο-επαηζζεζίαο ηνπ είδνπο θ.α. Γηα 

ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηεο έληαζεο δεηγκαηνιεςίαο, ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ ζεκείσλ 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ θαηάιιεινπ πιέγκαηνο αλαθνξάο είλαη: α) θξηηήξηα εμάπισζεο θαη β) 

θξηηήξηα επζχλεο δηαηήξεζεο γηα θάζε ηχπν νηθνηφπνπ. 

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ θαη 

είδνπο ζα γίλεη: α) ζηα θειηά ηνπ πιέγκαηνο (grid cell) φπνπ ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία θαη ζηα θειηά φπνπ κε βάζε 

βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ θξίζε εηδηθψλ είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο, β) ζε θάζε 

πεξηνρή Natura 2000 πνπ ζα κειεηεζεί, εθφζνλ ν ηχπνο νηθνηφπνπ ή ην είδνο έρεη ζεκαληηθή παξνπζία θαη δελ 

αλαθέξεηαη απιψο σο παξφλ θαη γ) ζπλνιηθά ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.  

Γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ, εληφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 νη επηηφπηεο επηζθέςεηο ζα αληηζηνηρνχλ 

ζε ρσξηθφ επίπεδν ζηηο ζέζεηο δεηγκαηνιεςίαο ηνπ έξγνπ «Αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε 

πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο» (ΞΔΣΩΓΔ, Β΄ ΘΞΠ, 1999-2001), ψζηε κε αληηπξνζσπεπηηθφ 

ηξφπν λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχληαη νη ηχπνη νηθνηφπσλ ζε επίπεδν θπηνγεσγξαθηθήο-ρισξηδηθήο πεξηνρήο. Πηηο 

πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (ΡΘΠ) φπνπ δελ έγηλε ραξηνγξάθεζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ έξγνπ, ζα θαζνξηζηνχλ ζέζεηο επηηφπησλ επηζθέςεσλ εθ λένπ. Ν αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη έλαλ 

ειάρηζην αξηζκφ δεηγκαηνιεςηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε θάζε ΡΘΠ, 

κε ηξφπν ψζηε, αξηζκεηηθά, ζε γεληθέο γξακκέο, λα αληηζηνηρεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ 5 επηθαλεηψλ δεηγκαηνιεςίαο 

(relevés) αλά ηχπν νηθνηφπνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα γίλεηαη ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε θαη 

ζα πξνηείλεηαη/εθαξκφδεηαη ελαιιαθηηθή ιχζε. Δθηφο ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζα θαζνξηζηεί έλαο 

ειάρηζηνο αξηζκφο επηηφπησλ επηζθέςεσλ θαη ζρεηηθψλ δεηγκαηνιεςηψλ ζπκπιήξσζεο πξσηνθφιισλ αμηνιφγεζεο. 

Ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη ηα απαηηνχκελα επηζηεκνληθά θξηηήξηα, κε ζθνπφ ηελ επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε θαη σο 

εθ ηνχηνπ αληηθεηκεληθή (ή εκη-αληηθεηκεληθή) επηινγή πεξηνρψλ κε επηβεβαησκέλε ηελ παξνπζία ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θάζε θνξά ηχπνπ νηθνηφπνπ. Πηε ζπλέρεηα, επί ησλ επηιεγκέλσλ πεξηνρψλ ζα γίλεη ε επηινγή ησλ ζέζεσλ 

δεηγκαηνιεςίαο εθαξκφδνληαο ηε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία σο πξφηππν ρσξηθήο δηεπζέηεζεο ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ επηθαλεηψλ.  
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 Νξγάλσζε κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο  

Ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηε βέιηηζηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο ηελ νπνία θαη ζα ηεθκεξηψζεη. Νη κέζνδνη 

θαη νη ηερληθέο δεηγκαηνιεςίαο θαη νη κέζνδνη θαηαγξαθήο ησλ ελδηαηηεκάησλ ζα πξέπεη λα αηηηνινγεζνχλ θαη λα 

ππνζηεξίδνληαη απφ ζρεηηθά δηεζλή ή εζληθά πξφηππα ή απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Ζ κέζνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο νηθνινγηθέο πξνηηκήζεηο θαη ην βηνινγηθφ θχθιν ηνπ θάζε είδνπο, 

θαζψο θαη ηελ επνρή δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ηνπ ζην πεδίν. Γηα 

ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζηξσκαηνπνηεκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία.  

 Θαζνξηζκφο πξσηνθφιισλ γηα ηελ εξγαζία ζην πεδίν  

Ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίζεη ηα πξσηνθφιια εξγαζηψλ πεδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ή ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ. Πηα πξσηφθνιια ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ε θαηαγξαθή ησλ θαηάιιεισλ θαηά πεξίπησζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ γηα θάζε 

είδνο, φπσο θαη νη αλζξσπνγελείο πηέζεηο θαηά πεξίπησζε. Νη παξάκεηξνη πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζηα πξσηφθνιια, 

ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηε ζπκπιήξσζε κε επάξθεηα ησλ παξακέηξσλ ηνπ Δληχπνπ Αλαθνξάο επνπηείαο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ γηα ηελ Έθζεζε ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ παξακέηξσλ γηα ηελ έθζεζε ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ γηα ηελ νξληζνπαλίδα. 

 Ξξνγξακκαηηζκφο εηήζησλ επηζθέςεσλ  

Ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη πξφγξακκα εηήζησλ επηζθέςεσλ γηα ηα ηξία ζηάδηα εξγαζηψλ πεδίνπ, ην νπνίν θαη ζα 

ηεθκεξηψζεη. Θαηά ηε θάζε Β’, ζπληζηάηαη λα γίλνπλ επηζθέςεηο κε ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ζπκπιεξσζνχλ νη 

θφξκεο θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο φισλ ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ 

νηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη λα κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο αλαθνξάο θαη ζηφρνη 

δηαηήξεζεο.   

Θάπνηεο ηνπνζεζίεο δεηγκαηνιεςίαο ηεο θάζεο Β’ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ αθαηάιιειεο, νπφηε θαη λα αιιαρζνχλ 

θαηά ηα επφκελα ρξφληα.  

 Θαηάξηηζε πξνζρεδίνπ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ φπσο πξνγξακκαηίζηεθαλ λα ζπιιερζνχλ κε βάζε ην 

ζρέδην δεηγκαηνιεςίαο 

Ν Αλάδνρνο ζα θαηαξηίζεη πξνζρέδην αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ, φπσο πξνγξακκαηίζηεθαλ λα ζπιιερζνχλ 

κε βάζε ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο. Πε ζχληνκε αλαθνξά ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ 

αλακελφκελε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα εθηηκήζεη γηα ηα είδε: ην (α) ην 

εχξνο εμάπισζήο ησλ εηδψλ (range), (β) ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ (population size), (γ) ην είδνο θαη ηελ έθηαζε 

ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ (habitat area), (δ) ηηο επηδξάζεηο - πηέζεηο - απεηιέο (πξννπηηθέο δηαηήξεζεο) θαη γηα ηνπο 

νηθνηφπνπο (α) ην εχξνο εμάπισζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ (range), (β) ηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο θαη (γ) ηηο 

επηδξάζεηο/πηέζεηο/απεηιέο (πξννπηηθέο δηαηήξεζεο). Ρέινο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα είλαη ζε 

ζέζε λα εθηηκήζεη ηελ ηάζε ησλ σο άλσ, κε βάζε δεδνκέλα παξειζφλησλ εηψλ ή/ θαη κειινληηθά δεδνκέλα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο. Ν Αλάδνρνο ζα πξνζδηνξίζεη θαη ζα ηεθκεξηψζεη 

πνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζα θαηαζέζεη ζα πξέπεη πηζαλφλ λα ζεσξνχληαη απφξξεηα θαη ζα πξνηείλεη ηξφπνπο 

ρεηξηζκνχ ησλ απφξξεησλ απηψλ δεδνκέλσλ. 

Ρα παξαδνηέα ηεο θάζεο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζην θνηλφ (δηαβνχιεπζε κέζσ internet – εκεξίδα αλαθνίλσζεο). 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΖΠ ΦΑΠΖΠ Α’  

Ωο παξαδνηέα νξίδνληαη ηα αθφινπζα, ηα νπνία ζα παξαρζνχλ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζθεπηηθφ θαη 

ε κνξθή ηνπο (ειεθηξνληθή ή/θαη έληππε) θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 3: 

1. Θαηάινγνο ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο πεδίνπ κε ζρεηηθή 
εηζεγεηηθή έθζεζε.  

2. Έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζα ζπιιερζνχλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζα 

δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαρσξεκέλεο ζέζεηο εκθάληζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηνπνπ θαη ζα 
ζπλδέεηαη κε γεσγξαθηθή απεηθφληζε.  
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3. Ξξφηαζε θαζνξηζκνχ πιέγκαηνο (grid) αλαθνξάο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ, επηπξφζζεηα ζηελ 
ππνρξεσηηθή ρσξηθή απνηχπσζε ηεο θαηαλνκήο θάζε είδνπο ζε πιέγκα αλαθνξάο 10 x 10 km, βαζηζκέλε ζε 
ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε έθζεζε-εηζήγεζε. 

4. Γεσγξαθηθή απνηχπσζε ζε Πχζηεκα Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ (δηαλπζκαηηθήο κνξθήο ρξεζηκνπνηψληαο 
ζεκεία, γξακκέο ή πνιχγσλα αλάινγα κε ηε κνξθή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ) ηεο δπλεηηθήο εμάπισζεο 
θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ ζε θαηάιιειν ππφβαζξν, βαζηζκέλε ζε ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε έθζεζε-

εηζήγεζε. Ζ έθζεζε απηή ζα αθνξά ζε θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ πνπ απνηειεί αληηθείκελν 
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζήο ηνπ ζηελ παξνχζα κειέηε θαη ζα πξέπεη λα 
ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα ζπλνςίδεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ηαπηφρξνλα λα ππεξεηεί ηηο ειάρηζηεο 
απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ θαη ηεο Νδεγίαο 
2009/147/ΔΘ. 

5. Ρεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά πξφηαζε πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ πεδίνπ (αξηζκνχ θαη ζέζεσλ επηζθέςεσλ 
πεδίνπ ζπλνιηθά θαη αλά έηνο εξγαζηψλ πεδίνπ). Ζ πξφηαζε ζα πεξηιακβάλεη  

- Ρνλ ηχπν ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ απφ ηηο επηηφπηεο δεηγκαηνιεςίεο (παξνπζία/ 

απνπζία, ζρεηηθή αθζνλία, ππθλφηεηα, θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο θιπ).  

- Ρνλ αξηζκφ θαη ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο ζε θαηάιιειν ππφβαζξν 

- Ρε κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ησλ κε γλσζηψλ εκθαλίζεσλ θαζελφο απφ ηα ππφ κειέηε είδε 

- Ρελ επνρή θαη κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

- Ρελ επαλαιεςηκφηεηα ηεο δεηγκαηνιεςίαο 

6. Ρα πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςίαο, εξγαζηψλ πεδίνπ θαη αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη 
ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζην πεδίν. 

7. Ξξνζρέδην αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ φπσο πξνγξακκαηίζηεθαλ λα ζπιιερζνχλ κε βάζε ην ζρέδην 
δεηγκαηνιεςίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ.  

Όια ηα παξαδνηέα ππνβάιινληαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε 4 αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Κεηά ηελ έγθξηζή 

ηνπο, ππνβάιινληαη εθ λένπ ζε ειεθηξνληθή ή/θαη ζε έληππε κνξθή (αλάινγα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1), 

ζε 10 θαη 3 αληίηππα, αληίζηνηρα. 

ΦΑΠΖ Β: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ ΘΑΗ ΘΑΘΝΟΗΠΚΝΠ ΗΘΑΛΝΞΝΗΖΡΗΘΩΛ ΡΗΚΩΛ 

ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΘΑΗ ΠΡΝΣΩΛ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ  

(Γηάξθεηα: 5 κήλεο) 

 Ππλέρηζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο ζπιινγήο 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπλερίζεη ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ρσξηθή απνηχπσζε ησλ ππαξρνπζψλ αλαθνξψλ εμάπισζεο -

ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ- γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (ζεκεηαθά, γξακκηθά ή επηθαλεηαθά δεδνκέλα θαηαλνκήο). 

 Ππιινγή πιεξνθνξηψλ πεδίνπ 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπιιέμεη ζην πεδίν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

θάζεο Α.  

 Θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ  

Ν Αλάδνρνο ζα θαηαρσξήζεη ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ηνπ δνζεί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηνλ Αλάδνρν ηεο κειέηεο «Νξηδφληηνο ηερληθφο θαη 

επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Ρχπσλ 

Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ») φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

ζα νδεγνχλ ζηε ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε πνπ δεηείηαη ζε GIS.  

 Σαξηνγξαθηθή απνηχπσζε θξίζηκσλ ελδηαηηεκάησλ  

Αθνξά κφλνλ ζε είδε νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ εληφο ΕΔΞ. Ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ράξηεο κε ηα θξίζηκα 

ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΞ. Νη ράξηεο ζα παξαρζνχλ ζε θιίκαθα 1:50.000 ή θαη 

αλαιπηηθφηεξε. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ ΕΔΞ πνπ απνηεινχζαλ αληηθείκελν ηεο κειέηεο «Ξξφγξακκα 

επαλαμηνιφγεζεο 69 Πεκαληηθψλ Ξεξηνρψλ γηα ηα Ξνπιηά γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο Εσλψλ Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο 

ηεο Νξληζνπαλίδαο. Πχληαμε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο» έγηλε ραξηνγξάθεζε 
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ησλ θξηζίκσλ ελδηαηηεκάησλ ην 2009. Νη ζπγθεθξηκέλεο ΕΔΞ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα 

ραξηνγξαθήζεη ηα θξίζηκα ελδηαηηήκαηά ηνπο.  

 Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ  

Ν Αλάδνρνο ζα αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θάζε είδνπο κε βάζε ηηο παξακέηξνπο (α) εχξνο εμάπισζεο 

(range), (β) κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ (population size), (γ) έθηαζε ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπ (habitat area), (δ) 

επηδξάζεηο - πηέζεηο - απεηιέο (πξννπηηθέο δηαηήξεζεο) θαη θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ κε βάζε ηηο παξακέηξνπο  (α) ην 

εχξνο εμάπισζήο ηνπ (range), (β) ηελ έθηαζε, (γ) ηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο, (δ) ηηο επηδξάζεηο/πηέζεηο/απεηιέο 

(πξννπηηθέο δηαηήξεζεο). Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη α) ζηα θειηά ηνπ πιέγκαηνο (grid cell) φπνπ ζα γίλεη 

δεηγκαηνιεςία θαη ζηα θειηά φπνπ κε βάζε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ θξίζε εηδηθψλ είλαη δπλαηή ε 

αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο, β) ζε θάζε πεξηνρή Natura 2000 πνπ ζα κειεηεζεί, γ) ζπλνιηθά ζηελ 

πεξηνρή επζχλεο θάζε Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ αλαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο απφ ην επίπεδν ηνπ θειηνχ ηνπ πιέγκαηνο 

αλαθνξάο (grid) ζην επίπεδν ηνπ ΡΘΠ (εθφζνλ ν ΡΘΠ θαιχπηεη θειηά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο), ζα γίλεη κε 

καζεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα δνζεί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηνλ Αλάδνρν ηεο κειέηεο «Νξηδφληηνο ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ 

κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Ρχπσλ Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη 

ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ»), ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε 

ζχλζεζε ηεο Δπξσπατθήο έθζεζεο αλαθνξάο ηεο πεξηφδνπ 2000-2006. 

 Σαξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο εμάπισζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ  

Ν Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη ρσξηθά ηελ εμάπισζε θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ ζε θαηάιιειν ππφβαζξν. Ζ 

απνηχπσζε ζα γίλεη αξρηθά κε πνιχγσλα γξακκέο ή ζεκεία ζε κηθξή θιίκαθα (π.ρ. 1:250.000 ή 1:100.000). Πηε 

ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηεί πάλσ ζηα φξηα πιέγκα αλαθνξάο α) 10 ρ 10 km θαη β) αλαιπηηθφηεξν πιέγκα αλαθνξάο 

ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάζεο Α θαη ζα γίλεη ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο εμάπισζεο ησλ εηδψλ θαη 

ηχπσλ νηθνηφπσλ ζηα πξναλαθεξφκελα πιέγκαηα.  

Γηα είδε ζπάληα, ελδεκηθά ή πξνηεξαηφηεηαο ζα γίλεη επηπιένλ απνηχπσζε κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε θαη ζρεηηθφ 

επεμεγεκαηηθφ ππφκλεκα. Ζ ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ πιέγκαηνο αλαθνξάο ζα 

ζρεηίδεηαη κε: 

α) πνζνηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ 

πιέγκαηνο αλαθνξάο 

β) πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ πιέγκαηνο 

αλαθνξάο κε βάζε ηηο 4 θιάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε θφξκα ηεο έθζεζεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ 

(A= ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, B=αλεπαξθήο θαηάζηαζε δηαηήξεζεο , Γ=θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, 

Γ=άγλσζηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο). 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε, ν Αλάδνρνο, 

εθφζνλ είλαη εθηθηφ, κπνξεί λα απνηππψζνπλ κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ηελ έθηαζε ηεο χπαξμεο θαηάιιεινπ 

ελδηαηηήκαηνο εληφο ηνπ πιέγκαηνο αλαθνξάο, κε ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ ππφκλεκα.  

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη ρσξηθά ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή θαη ζε πιέγκα 10 Σ10 km ην εχξνο εμάπισζεο 

(range) θάζε είδνπο. 

Γηα ηχπνπο νηθνηφπσλ α) κε πνιιά ελδεκηθά taxa, β) ζπάληνπο-ζηελφηνπνπο γ) πξνηεξαηφηεηαο, ζα γίλεη επηπιένλ 

απνηχπσζε εληφο ηνπ πιέγκαηνο κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε θαη ζα παξαηίζεηαη ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ ππφκλεκα. Ζ 

ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ πιέγκαηνο αλαθνξάο ζα ζρεηίδεηαη κε: 

α) πνζνηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ηε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ηεζζάξσλ επηπέδσλ θάιπςεο (0-25%, 26-50%, 51-

75%, >75%), αλάινγα κε ηελ έθηαζε (area) ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ 

πιέγκαηνο αλαθνξάο 

β) πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ 

πιέγκαηνο αλαθνξάο κε βάζε ηηο 4 θιάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε θφξκα ηεο έθζεζεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 
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92/43/ΔΝΘ (A= ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, B=αλεπαξθήο θαηάζηαζε δηαηήξεζεο , Γ=θαθή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο, Γ=άγλσζηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο). 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη ρσξηθά ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή θαη ζε πιέγκα 10 Σ10 km ην εχξνο εμάπισζεο 

θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ. 

 Απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε δηαθνξψλ  

Ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε εθαξκνγήο ηεο 

Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ ηελ πεξίνδν 2000 – 2006). Γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ, ζα πεξηγξάςεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηηο 

δηαθνξέο ζε ζρέζε θαη κε ην έξγν ηεο αλαγλψξηζεο θαη πεξηγξαθήο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε φηη αθνξά ζηελ 

χπαξμε ή απνπζία ηχπσλ νηθνηφπσλ ζηνπο ΡΘΠ πνπ κειεηήζεθαλ. Ζ απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηαθνξψλ δελ 

αθνξά ζηα είδε νξληζνπαλίδαο.  

 Θαζνξηζκφο Ηθαλνπνηεηηθψλ Ρηκψλ Αλαθνξάο (Favourable Reference Values) 

Ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη Ηθαλνπνηεηηθέο Ρηκέο Αλαθνξάο (εχξνπο εμάπισζεο - range θαη έθηαζεο - area) γηα θάζε 

είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ. Νη ηηκέο ζα αλαθέξνληαη ζε θάζε ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ πνπ απαληάηαη ην είδνο ή ν ηχπνο 

νηθνηφπνπ ή αληίζηνηρα ζε θάζε ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ πνπ απαληάηαη ην είδνο νξληζνπαλίδαο. 

 Θαζνξηζκφο Πηφρσλ Γηαηήξεζεο (Conservation objectives) 

Ν Αλάδνρνο ζα πξνηείλεη Πηφρνπο Γηαηήξεζεο γηα θάζε είδνο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ, θάζε 

ηχπν νηθνηφπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ θαη θάζε είδνο νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ. Νη 

ζηφρνη ζα αθνξνχλ θάζε ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ πνπ απαληάηαη ην είδνο θαη ν ηχπνο νηθνηφπνπ πνπ ε παξνπζία ηνπ 

αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθή, θαζψο θαη θάζε ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ πνπ απαληψληαη ηα είδε νξληζνπαλίδαο 

ραξαθηεξηζκνχ.  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο πξφηαζεο Ηθαλνπνηεηηθψλ Ρηκψλ Αλαθνξάο θαη ζηφρσλ Γηαηήξεζεο, ν Αλάδνρνο ζα βξίζθεηαη 

ζε ζπλερή ζπλεξγαζία κε ηνλ Αλάδνρν ηεο κειέηεο «Νξηδφληηνο ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ 

κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Ρχπσλ Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη 

ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ» θαη ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ.  

Ρα παξαδνηέα ηεο θάζεο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζην θνηλφ (δηαβνχιεπζε κέζσ internet – εκεξίδα αλαθνίλσζεο). 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΖΠ ΦΑΠΖΠ Β’  

Ωο παξαδνηέα νξίδνληαη ηα αθφινπζα, ηα νπνία ζα παξαρζνχλ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζθεπηηθφ θαη 

ε κνξθή ηνπο (ειεθηξνληθή ή/θαη έληππε) θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1: 

1. Ππκπιεξσκέλε έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζα ζπιιερζνχλ. Ζ βάζε 
δεδνκέλσλ ζα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαρσξεκέλεο ζέζεηο εκθάληζεο θάζε είδνπο θαη ζα ζπλδέεηαη κε 

γεσγξαθηθή απεηθφληζε ζε GIS.  

2. Ρα ζπκπιεξσκέλα πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο γηα θάζε είδνο θαη γηα θάζε ζέζε επηηφπηνπ ειέγρνπ 
απνηππσκέλα ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη αξρεία GIS. 

3. Ρα ζπκπιεξσκέλα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ, 

γηα θάζε ΡΘΠ πνπ ζα κειεηεζεί θαη, γηα θάζε θειί αλαθνξάο πνπ ζα γίλνπλ δεηγκαηνιεςίεο ή πνπ είλαη 
δπλαηή ε ζπκπιήξσζή ηνπο κε βάζε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ νξληζνπαλίδα, ηα 

ζπκπιεξσκέλα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο 2009/147/ΔΘ. 

4. Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ: α) ζηα θειηά ηνπ πιέγκαηνο (grid 
cell) φπνπ ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία θαη ζηα θειηά φπνπ κε βάζε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ θξίζε 
εηδηθψλ είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θαη β) ζε θάζε πεξηνρή Natura 2000 πνπ ζα 
κειεηεζεί γ) ζηελ πεξηνρή εμάπισζεο ηνπ θάζε Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

5. Σάξηεο πθηζηάκελεο θαηαλνκήο θαη εχξνπο εμάπισζεο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πεξηγξαθή ηεο Φάζεο Β’.  

6. Σάξηεο κε ηα θξίζηκα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΞ. Νη ράξηεο ζα είλαη ζε 
θιίκαθα 1:50.000 ή θαη αλαιπηηθφηεξε. 
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7. Έθζεζε απνηχπσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθζεζε εθαξκνγήο ηεο 
Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ θαη ην έξγν ηεο ραξηνγξάθεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ (γηα ηνπο ηχπνπο νηθνηφπσλ).  

8. Ξξφηαζε Ηθαλνπνηεηηθψλ Ρηκψλ Αλαθνξάο (Favorable Reference Values) γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ, 
γηα θάζε ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ θαη γηα θάζε είδνο νξληζνπαλίδαο γηα θάζε ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ. 

9. Ξξφηαζε Πηφρσλ Γηαηήξεζεο (Conservation Objectives) γηα θάζε είδνο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ θαη ηχπν 
νηθνηφπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η, γηα θάζε ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ θαη γηα θάζε είδνο νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ 

γηα θάζε ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ. 

10. Ππκπιεξσκέλν-επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ πεδίνπ ηεο θάζεο Γ’ κε βάζε ηα πξνο επίιπζε 
πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ην πξψην έηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεδίνπ. 

11. Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο θάζεο Β’, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιχζεθαλ.  

Όια ηα παξαδνηέα ππνβάιινληαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε 4 αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Κεηά ηελ έγθξηζή 

ηνπο, ππνβάιινληαη εθ λένπ ζε ειεθηξνληθή ή/θαη ζε έληππε κνξθή (αλάινγα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1), 

ζε 10 θαη 3 αληίηππα, αληίζηνηρα. 

 

ΦΑΠΖ Γ: ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΩΛ ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ ΞΔΓΗΝ ΘΑΗ ΞΟΝΡΑΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΖΠ ΒΑΠΖΠ 

ΓΔΓΝΚΔΛΩΛ ΡΝ ΓΗΘΡΝ NATURA 2000 (Γηάξθεηα: 12 κήλεο)  

 Ππλέρηζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο ζπιινγήο 

Γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ ν Αλάδνρνο ζα ζπλερίζεη ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ρσξηθή απνηχπσζε ησλ 

ππαξρνπζψλ αλαθνξψλ εμάπισζήο ηνπο -ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ- αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη 

ηελ αθξίβεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (ζεκεηαθά, γξακκηθά ή επηθαλεηαθά δεδνκέλα θαηαλνκήο). 

 Ππιινγή πιεξνθνξηψλ πεδίνπ  

Ν Αλάδνρνο ζα ζπιιέμεη ζην πεδίν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάζεο Α’ θαη 

ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ηνπ κνξθή, φπσο εγθξίζεθε ζηε θάζε Β’.  

 Θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ  

Ν Αλάδνρνο ζα θαηαρσξήζεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ηνπ δνζεί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο (ζε ζπλεξγαζία κε 

ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηνλ Αλάδνρν ηεο κειέηεο «Νξηδφληηνο ηερληθφο θαη 

επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Ρχπσλ 

Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ»), φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο.  

 Σαξηνγξαθηθή απνηχπσζε θξίζηκσλ ελδηαηηεκάησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ  

Ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ράξηεο κε ηα θξίζηκα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΞ, ζε 

ΕΔΞ πνπ δελ επηζθέθζεθε θαηά ηε Φάζε Β. 

 Ξξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 

Ν Αλάδνρνο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ δχν εηψλ δεηγκαηνιεςηψλ ζα ζπληάμνπλ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 (Ρππνπνηεκέλν Γειηίν Γεδνκέλσλ - Standard Data Form) γηα θάζε πεδίν πνπ 

άπηεηαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο ηνπο. Ζ επηθαηξνπνίεζε ηεο βάζεο ηνπ Natura 2000 ζα γίλεη ζηελ 

επηθαηξνπνηεκέλε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κνξθή ησλ εληχπσλ θαηά ηε θάζε Γ’ ηνπ έξγνπ. Θαηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Natura 2000 ζα ιεθζνχλ ππφςε νη εξγαζίεο πεδίνπ ηνπ Αλαδφρνπ, αιιά 

θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαηφπηλ ηεθκεξίσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπο. Δηδηθά γηα ηνπο ηχπνπο 

νηθνηφπσλ, ν Αλάδνρνο ζα ιάβεη ππφςε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηπρφλ ζηνηρεία πνπ ζα ηνπο παξαρσξήζεη ην Ρκήκα 

Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ γηα ηελ έθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην 

αλσηέξσ Ρκήκα δελ ζα κπνξέζεη λα ηνπ παξάζρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθξηβή έθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ, ν 

ζρεηηθφο ππνινγηζκφο ζα ζπκπιεξσζεί θαηά ηε θάζε Γ’, ελψ θαηά ηε θάζε Γ ζα δνζνχλ αδξέο εθηηκήζεηο έθηαζεο. 
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 Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ – Ξξφηαζε έληαμεο λέσλ πεξηνρψλ ζην Γίθηπν Λatura 2000 

Ν Αλάδνρνο ζα αλαιχζεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ζπιιέμεη ψζηε λα αμηνινγήζεη ηελ πιεξφηεηα-επάξθεηα ηνπ Δζληθνχ 

Γηθηχνπ Natura 2000 γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θάζε θνξά είδνπο, ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεπζχλνπζα 

πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα ηεο ΔΔ. Ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη, φπνπ θαη εάλ απαηηείηαη, ζε 

ζπλελλφεζε κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο, πξφηαζε έληαμεο λέσλ πεξηνρψλ ζην Γίθηπν Λatura 2000 ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα θαη πθηζηάκελεο αμηνινγήζεηο ηεο ΔΔ. Ζ πξφηαζε ζα αθνξά ζε ζπκπιεξσκέλα Ρππνπνηεκέλα 

Γειηία θαη ζε ράξηεο. Ζ ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ πξνηάζεσλ ζα γίλεη ζε θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ 1:50.000. 

Πεκεηψλεηαη φηη πξνηάζεηο γηα έληαμε λέσλ πεξηνρψλ πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 

«ηεθκεξησκέλεο αμηνπηζηίαο». 

Ρα παξαδνηέα ηεο θάζεο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζην θνηλφ (δηαβνχιεπζε κέζσ internet – εκεξίδα αλαθνίλσζεο). 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΖΠ ΦΑΠΖΠ Γ’  

Ωο παξαδνηέα νξίδνληαη ηα αθφινπζα, ηα νπνία ζα παξαρζνχλ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζθεπηηθφ θαη 

ε κνξθή ηνπο (ειεθηξνληθή ή έληππε) θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1: 

1. Ππκπιεξσκέλε έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζα ζπιιερζνχλ. Ζ βάζε 
δεδνκέλσλ ζα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαρσξεκέλεο ζέζεηο εκθάληζεο θάζε είδνπο θαη ζα ζπλδέεηαη κε 
γεσγξαθηθή απεηθφληζε.  

2. Ρα ζπκπιεξσκέλα πξσηφθνιια εξγαζηψλ πεδίνπ θαη παξαθνινχζεζεο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ θαη 

γηα θάζε ζέζε επηηφπηνπ ειέγρνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απνηππσκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

3. Ρα ζπκπιεξσκέλα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ γηα θάζε είδνο, γηα θάζε πεξηνρή 
επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζπλνιηθά, γηα θάζε ΡΘΠ θαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, γηα θάζε θειί αλαθνξάο. 
Αληίζηνηρα, γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο 2009/147/ΔΘ.  

4. Ππκπιεξσκέλν – επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ πεδίνπ ηεο Φάζεο Γ, κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηα 
πξνο επίιπζε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ην πξψην έηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πεδίνπ. 

5. Σάξηεο κε ηα θξίζηκα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΞ γηα φζεο ΕΔΞ γίλνπλ 

επηηφπηεο επηζθέςεηο. Νη ράξηεο ζα είλαη ζε θιίκαθα 1:50.000 ή θαη αλαιπηηθφηεξε. 

6. Δπηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηεο πεξηγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζε Access 2007. 

7. Αλαιπηηθή έθζεζε θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ γηα θάζε πεδίν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. 

8. Έθζεζε κε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιεγεί θαη κε αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο-επάξθεηαο ηνπ 
Δζληθνχ Γηθηχνπ Natura 2000 γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θάζε θνξά είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ θαη 
πξφηαζε πηζαλψλ λέσλ εθηάζεσλ ή πεξηνρψλ Natura 2000 ζπλνδεπφκελε απφ ράξηεο αλαινγηθνχο θαη 

ςεθηαθνχο, ζπκπιεξσκέλα Ρππνπνηεκέλα Γειηία Γεδνκέλσλ θαη λέα έθδνζε ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο 
πεξηγξαθηθήο (Access 2007) θαη ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ λέσλ πξνηεηλφκελσλ 
πεξηνρψλ. Ζ ρσξηθή βάζε δεδνκέλσλ ζα είλαη ζε GIS θαη ε αλάιπζή ηεο ζε θιίκαθα 1:50.000 ή θαη 
αλαιπηηθφηεξε.  

9. Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο θάζεο Γ’, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ν 
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιχζεθαλ.  

Όια ηα παξαδνηέα ππνβάιινληαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε 4 αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Κεηά ηελ έγθξηζή 

ηνπο, ππνβάιινληαη εθ λένπ ζε ειεθηξνληθή ή/θαη ζε έληππε κνξθή (αλάινγα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Ξίλαθα 1), 

ζε 10 θαη 3 αληίηππα, αληίζηνηρα. 

ΦΑΠΖ Γ: ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ - ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΞΟΝΡΑΠΖΠ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ 

(Γηάξθεηα: 17 κήλεο) 

 Ππλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο ζπιινγήο 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπλερίζεη ηε ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ρσξηθή απνηχπσζε ησλ ππαξρνπζψλ αλαθνξψλ εμάπισζεο -

ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ 40 εηψλ- γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ, αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ 

αθξίβεηα ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (ζεκεηαθά, γξακκηθά ή επηθαλεηαθά δεδνκέλα θαηαλνκήο). 
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 Ππιινγή δεδνκέλσλ πεδίνπ  

Ν Αλάδνρνο ζα ζπιιέμεη ζην πεδίν ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάζεο Α’, θαη 

ηελ επηθαηξνπνηεκέλε ηνπ κνξθή, φπσο εγθξίζεθε ζηε θάζε Γ’. 

 Θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ  

Ν Αλάδνρνο ζα θαηαρσξήζεη ζε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα ηνπ δνζεί απφ ην απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο (ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηνλ Αλάδνρν ηεο κειέηεο «Νξηδφληηνο 

ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ 

θαη Ρχπσλ Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ»), φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο.  

 Σαξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο εμάπισζεο θάζε είδνπο  

Ν Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη ρσξηθά ηελ εμάπισζε θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ ζε θαηάιιειν ππφβαζξν. Ζ 

απνηχπσζε ζα γίλεη αξρηθά κε πνιχγσλα γξακκέο ή ζεκεία ζε κηθξή θιίκαθα (π.ρ. 1:250.000 ή 1:100.000). Πηε 

ζπλέρεηα ζα εθαξκνζηεί πάλσ ζηα φξηα πιέγκα αλαθνξάο α) 10 ρ 10 km θαη β) αλαιπηηθφηεξν πιέγκα αλαθνξάο 

ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θάζεο Α θαη ζα γίλεη ραξηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο εμάπισζεο ησλ εηδψλ 

ζηα πξναλαθεξφκελα πιέγκαηα.  

Γηα είδε ζπάληα, ελδεκηθά ή πξνηεξαηφηεηαο ζα γίλεη επηπιένλ απνηχπσζε κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε θαη ζρεηηθφ 

επεμεγεκαηηθφ ππφκλεκα. Ζ ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ πιέγκαηνο αλαθνξάο ζα 

ζρεηίδεηαη κε: 

α) πνζνηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ είδνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ 

πιέγκαηνο αλαθνξάο 

β) πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ πιέγκαηνο 

αλαθνξάο κε βάζε ηηο 4 θιάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε θφξκα ηεο έθζεζεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ 

(A= ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, B=αλεπαξθήο θαηάζηαζε δηαηήξεζεο , Γ=θαθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, 

Γ=άγλσζηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο). 

Πηελ πεξίπησζε πνπ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε, ν Αλάδνρνο, 

εθφζνλ είλαη εθηθηφ, κπνξεί λα απνηππψζεη κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ηελ έθηαζε ηεο χπαξμεο θαηάιιεινπ 

ελδηαηηήκαηνο εληφο ηνπ πιέγκαηνο αλαθνξάο, κε ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ ππφκλεκα. 

Δπίζεο, ν Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη ρσξηθά ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή θαη ζε πιέγκα 10 Σ10 km ην εχξνο εμάπισζεο 

(range) θάζε είδνπο. 

Γηα ηχπνπο νηθνηφπσλ α) κε πνιιά ελδεκηθά taxa, β) ζπάληνπο-ζηελφηνπνπο γ) πξνηεξαηφηεηαο, ζα γίλεη επηπιένλ 

απνηχπσζε εληφο ηνπ πιέγκαηνο κε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε θαη ζα παξαηίζεηαη ζρεηηθφ επεμεγεκαηηθφ ππφκλεκα. Ζ 

ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ πιέγκαηνο αλαθνξάο ζα ζρεηίδεηαη κε: 

α) πνζνηηθή αμηνιφγεζε κε βάζε ηε ρξσκαηηθή δηαβάζκηζε ηεζζάξσλ επηπέδσλ θάιπςεο (0-25%, 26-50%, 51-

75%, >75%), αλάινγα κε ηελ έθηαζε (area) ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ 

πιέγκαηνο αλαθνξάο 

β) πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηνπ ηχπνπ νηθνηφπνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θειηνχ ηνπ νξηζκέλνπ 

πιέγκαηνο αλαθνξάο κε βάζε ηηο 4 θιάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε θφξκα ηεο έθζεζεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 

92/43/ΔΝΘ (A= ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε δηαηήξεζεο, B=αλεπαξθήο θαηάζηαζε δηαηήξεζεο , Γ=θαθή θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο, Γ=άγλσζηε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο). 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη ρσξηθά ζε δηαλπζκαηηθή κνξθή θαη ζε πιέγκα 10 Σ10 km ην εχξνο εμάπισζεο 

θάζε ηχπνπ νηθνηφπνπ. 

Ρέινο, ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ζα ηεθκεξησζνχλ νη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζεο Β’.  
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 Αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ  

Ν Αλάδνρνο ζα αμηνινγήζεη ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ : α) ζηα θειηά ηνπ 

πιέγκαηνο (grid cell) φπνπ ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία θαη ζηα θειηά φπνπ κε βάζε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ 

θξίζε εηδηθψλ είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο, β) ζε θάζε πεξηνρή Natura 2000 πνπ ζα 

κειεηεζεί θαη γ) ζηελ πεξηνρή επζχλεο θάζε Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ αλαγσγή απφ ην επίπεδν ηνπ θειηνχ grid) ζην 

επίπεδν ηνπ ΡΘΠ (εθφζνλ ν ΡΘΠ θαιχπηεη θειηά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο) ζα γίλεη κε καζεκαηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα 

δνζεί απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ θαη 

ηνλ Αλάδνρν ηεο κειέηεο «Νξηδφληηνο ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη 

Αμηνιφγεζεο ηεο Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Ρχπσλ Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ»), ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ζχλζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

έθζεζεο αλαθνξάο ηεο πεξηφδνπ 2000-2006. 

 Απνηχπσζε θαη αμηνιφγεζε δηαθνξψλ  

Ν Αλάδνρνο ζα απνηππψζεη θαη ζα αμηνινγήζεη ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο ηεο θάζεο Β’.  

 Ξξφηαζε γηα ηα πξσηφθνιια θαη ηε δηαδηθαζία κειινληηθήο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο 

Ν Αλάδνρνο ζα ζπληάμεη πξφηαζε γηα ηα πξσηφθνιια θαη ηε δηαδηθαζία κειινληηθήο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο 

ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ ζειαζηηθψλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ηνπο. Ζ πξφηαζε ζα πεξηιακβάλεη 

αλαιπηηθή αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο παξαθνινχζεζεο, ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο παξαθνινχζεζεο θαη 

επηζθνπήζεσλ, ηελ δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηηο απαξαίηεηεο αλαιχζεηο 

δεδνκέλσλ. Θα πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηάθξηζε ζε επηκέξνπο δίθηπα παξαθνινχζεζεο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο, 

π.ρ. Γεληθή επφπηεπζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπνσλ, εηδηθή παξαθνινχζεζε γηα είδε ζε θξίζηκε 

θαηάζηαζε, παξαθνινχζεζε επίηεπμεο ζηφρσλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο θαζψο θαη θνζηνιφγεζε ηνπ 

δηθηχνπ παξαθνινχζεζεο ζην κέιινλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ε επαλάιεςε ηεο κεζνδνινγίαο αλά 

πεξηνρή κειέηεο θαηά ηηο ίδηεο εκεξνκελίεο, ψζηε ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ λα είλαη εθηθηή θαη λα είλαη 

δπλαηή ε εθηίκεζε ησλ ηάζεσλ (ελδερνκέλσο θαη κε εθαξκνγή καζεκαηηθψλ κνληέισλ). 

Ρα παξαδνηέα ηεο θάζεο ζα δεκνζηνπνηεζνχλ ζην θνηλφ (δηαβνχιεπζε κέζσ internet – εκεξίδα αλαθνίλσζεο). 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ ΡΖΠ ΦΑΠΖΠ Γ’  

Ωο παξαδνηέα νξίδνληαη ηα αθφινπζα, ηα νπνία ζα παξαρζνχλ ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζθεπηηθφ: 

1. Ππκπιεξσκέλε ηειηθή έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ζα ζπιιερζνχλ. Ζ 
βάζε δεδνκέλσλ ζα δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαρσξεκέλεο ζέζεηο εκθάληζεο θάζε είδνπο θαη ζα ζπλδέεηαη 

κε γεσγξαθηθή απεηθφληζε.  

2. Ρα ζπκπιεξσκέλα πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ θαη γηα θάζε ζέζε 
επηηφπηνπ ειέγρνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απνηππσκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

3. Ρα ζπκπιεξσκέλα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ γηα θάζε είδνο, γηα θάζε ΡΘΠ πνπ 
ζα κειεηεζεί θαη, γηα θάζε θειί αλαθνξάο πνπ ζα γίλνπλ δεηγκαηνιεςίεο ή πνπ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζή 
ηνπο κε βάζε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. Αληίζηνηρα, γηα ηελ νξληζνπαλίδα, ηα ζπκπιεξσκέλα έληππα 

αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ηεο Νδεγίαο 2009/147/ΔΘ γηα θάζε είδνο, γηα θάζε ΕΔΞ πνπ ζα κειεηεζεί θαη, γηα 
θάζε θειί αλαθνξάο πνπ ζα γίλνπλ δεηγκαηνιεςίεο ή πνπ είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζή ηνπο κε βάζε ηηο 
βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. 

4. Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ νηθνηφπνπ : α) ζηα θειηά ηνπ πιέγκαηνο (grid 
cell) φπνπ ζα γίλεη δεηγκαηνιεςία θαη ζηα θειηά φπνπ κε βάζε βηβιηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε θαη ηελ θξίζε 
εηδηθψλ είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο, β) ζε θάζε πεξηνρή Natura 2000 πνπ ζα 
κειεηεζεί θαη γ) ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. 

5. Σάξηεο θαηαλνκήο φζν θαη εχξνπο εμάπισζεο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ πεξηγξαθή ηεο Φάζεο Γ.  

6. Έθζεζε απνηχπσζεο ησλ δηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο θαη 
ηχπνπ νηθνηφπνπ.  
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7. Δπηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηεο πεξηγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ζε Access 2007, 
εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηα παξαδνηέα ηεο θάζεο Γ, ζε φηη αθνξά ζηελ έθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

8. Αλαιπηηθή έθζεζε θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Natura 2000, εθφζνλ πξνθχςεη 
ελζσκάησζεο ηεο αθξηβνχο έθηαζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

9. Δηζήγεζε γηα ηε δηαδηθαζία κειινληηθήο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ 
εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

10. Ππλνιηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ έξγνπ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 
θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιχζεθαλ.  

Όια ηα παξαδνηέα ππνβάιινληαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ζε 4 αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Κεηά ηελ 

έγθξηζή ηνπο, ππνβάιινληαη εθ λένπ ζε ειεθηξνληθή ή/θαη ζε έληππε κνξθή (αλάινγα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ 

Ξίλαθα 1), ζε 10 θαη 3 αληίηππα, αληίζηνηρα. 

Ξίλαθαο 1. Ξαξαδνηέα θαη κνξθή (ειεθηξνληθή, έληππε) ησλ επηκέξνπο θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δπνπηείαο. 

Ξαξαδνηέα Κνξθή παξαδνηένπ 

Φάζε Α Ζιεθηξνληθή Έληππε 

1. Θαηάινγνο ησλ εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ γηα ηα νπνία ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο πεδίνπ κε ζρεηηθή εηζεγεηηθή έθζεζε.  

*  

2. Έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  *  

3. Ξξφηαζε θαζνξηζκνχ πιέγκαηνο (grid) αλαθνξάο γηα θάζε είδνο ζηε 
βάζε ζρεηηθήο ηεθκεξησκέλεο έθζεζεο-εηζήγεζεο. 

*  

4. Γεσγξαθηθή απνηχπσζε ζε Πχζηεκα Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ ηεο 
δπλεηηθήο εμάπισζεο θάζε είδνπο θαη ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε έθζεζε-

εηζήγεζε.  

*  

5. Ρεθκεξησκέλε πξφηαζε πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ πεδίνπ.  * * 

6. Ξξσηφθνιια αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ θαη 
ηχπσλ νηθνηφπσλ πνπ ζα εθαξκνζηνχλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζην πεδίν. 

*  

7. Ξξνζρέδην αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ φπσο πξνγξακκαηίζηεθαλ 

λα ζπιιερζνχλ κε βάζε ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο. 

* 

 

* 

 

Φάζε Β   

1. Έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. *  

2. Ππκπιεξσκέλα πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν 
νηθνηφπνπ θαη γηα θάζε ζέζε επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

*  

3. Ππκπιεξσκέλα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ 
θαη 2009/147/ΔΘ γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ θαη γηα θάζε θειί 
αλαθνξάο. 

*  

4. Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο θαη ηχπνπ 
νηθνηφπνπ. 

*  

5. Σάξηεο πθηζηάκελεο θαηαλνκήο, φζν θαη εχξνπο εμάπισζεο γηα θάζε 
είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ 

*  

6. Σάξηεο κε ηα θξίζηκα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο 
ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΞ 

*  

7. Έθζεζε απνηχπσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαθνξψλ ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνεγνχκελε έθζεζε εθαξκνγήο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ. 

* * 

8. Ξξφηαζε Ηθαλνπνηεηηθψλ Ρηκψλ Αλαθνξάο (Favorable Reference Values) 
γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ, γηα θάζε ΡΘΠ ή νκάδα ΡΘΠ. 
Αληίζηνηρα, γηα ηελ νξληζνπαλίδα γηα θάζε ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ. 

* * 

9. Ξξφηαζε Πηφρσλ Γηαηήξεζεο (Conservation Objectives) γηα θάζε είδνο 
ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗ, θαη γηα θάζε ηχπν νηθνηφπνπ, γηα θάζε ΡΘΠ ή 

νκάδα ΡΘΠ. Αληίζηνηρα, γηα ηελ νξληζνπαλίδα ραξαθηεξηζκνχ, γηα θάζε 
ΕΔΞ ή νκάδα ΕΔΞ. 

* * 

10. Ππκπιεξσκέλν-επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ πεδίνπ ηεο 
Φάζεο Γ  

* * 

11. Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Φάζεο Β, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα 
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιχζεθαλ. 

* * 

Φάζε Γ   

1. Έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. *  
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Ξαξαδνηέα Κνξθή παξαδνηένπ 

2. Ππκπιεξσκέλα πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν 
νηθνηφπνπ θαη γηα θάζε ζέζε επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

*  

3. Ππκπιεξσκέλα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ 
θαη 2009/147/ΔΘ γηα θάζε είδνο θαη ηχπν νηθνηφπνπ θαη γηα θάζε θειί 
ηνπ πιέγκαηνο αλαθνξάο ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

*  

4. Ππκπιεξσκέλν – επηθαηξνπνηεκέλν πξφγξακκα εξγαζηψλ πεδίνπ ηεο 
Φάζεο Γ. 

*  

5. Σάξηεο κε ηα θξίζηκα ελδηαηηήκαηα ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΞ *  

6. Δπηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηεο πεξηγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 
Γηθηχνπ Natura 2000 

*  

7. Αλαιπηηθή έθζεζε θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

Natura 2000. 

* * 

8. Ξξφηαζε πηζαλψλ λέσλ εθηάζεσλ ή πεξηνρψλ Natura 2000 
ζπλνδεπφκελε απφ ράξηεο αλαινγηθνχο θαη ςεθηαθνχο, ζπκπιεξσκέλα 

Ρππνπνηεκέλα Γειηία Γεδνκέλσλ θαη λέα έθδνζε ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο 
πεξηγξαθηθήο θαη ρσξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα ζηνηρεία ησλ λέσλ 

πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ. 

* * 

9. Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Φάζεο Γ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη φια ηα 
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
επηιχζεθαλ.* 

* * 

Φάζε Γ   

1. Έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο. *  

2. Ππκπιεξσκέλα πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο γηα θάζε είδνο θαη ηχπν 
νηθνηφπνπ θαη γηα θάζε ζέζε επηηφπηνπ ειέγρνπ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

*  

3. Ππκπιεξσκέλα έληππα αλαθνξάο ηεο έθζεζεο ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ. *  

4. Αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε είδνπο. *  

5. Σάξηεο εμάπισζεο θαη εχξνπο εμάπισζεο γηα θάζε είδνο. *  

6. Έθζεζε κε ηηο δηαθνξέο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο θάζε 
είδνπο. 

* * 

7. Δπηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηεο πεξηγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

Γηθηχνπ Natura 2000 ζε Access 2007, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηα 
παξαδνηέα ηεο θάζεο Γ, ζε φηη αθνξά ζηελ έθηαζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ 

*  

8. Αλαιπηηθή έθζεζε θαηαγξαθήο ησλ αιιαγψλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ 
Natura 2000, εθφζνλ πξνθχςεη ελζσκάησζεο ηεο αθξηβνχο έθηαζεο ησλ 
ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

* * 

9. Δηζήγεζε γηα ηε δηαδηθαζία κειινληηθήο ζπζηεκαηηθήο παξαθνινχζεζεο 
ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο. 

* * 

10. Ππλνιηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηνπ έξγνπ, φπνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα 
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιχζεθαλ.  

* * 
 

 

Β4. ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΔΟΗΓΟΑΦΔΠ ΞΑΟΑΓΝΡΔΩΛ 

Βάζεηο δεδνκέλσλ 

Ζ βάζε δεδνκέλσλ ζα παξαδνζεί ζε κνξθή Access 2007. 

Σάξηεο 

Πε εθαξκνγή ηνπ Λ. 3882/2010 (ΦΔΘ 166/Α/22-9-10), ην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ ςεθηαθψλ αξρείσλ απφ ηηο 

κειέηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κε ηελ Δζληθή πνδνκή Γεσρσξηθψλ Ξιεξνθνξηψλ (ΔΓΔΞ).  

Δπηπξφζζεηα, ζην ΞΔΘΑ ζα πξέπεη λα κεηαβηβάδνληαη ηα πιήξε δηθαηψκαηα δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ 

παξαγφκελσλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ γηα ηε δηάζεζή 

ηνπο ζε ηξίηνπο. 

Νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε ζεκεηαθά, γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά ζηνηρεία ζα είλαη ζην πξνβνιηθφ ζχζηεκα 

ΔΓΠΑ 87. Ζ επεμεξγαζία απηψλ πνπ ζα είλαη ζε ςεθηδσηή κνξθή ζα είλαη ζην πιέγκα αλαθνξάο ETRS 89 θαη ην 

πξνβνιηθφ ζχζηεκα LAEA. 
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Όινη νη ράξηεο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην Λ 3882/10 Δζληθή πνδνκή 

Γεσρσξηθψλ Ξιεξνθνξηψλ − Δλαξκφληζε κε ηελ Νδεγία 2007/2/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 14εο Καξηίνπ 2007 θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ρξνπνπνίεζε ηνπ λ. 1647/1986 «Νξγαληζκφο 

Θηεκαηνινγίνπ θαη Σαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΝΘΣΔ) θαη άιιεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 141/Α΄). πνπ είλαη 

αλαξηεκέλνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

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

Ζ αθξηβήο κνξθή ησλ παξαδνηέσλ (πεξηερφκελν ησλ ραξηψλ, απεηθφληζε, ζηαζεξφηππα, ζχκβνια, ρξσκαηνιφγην, 

νδεγίεο ραξηνγξαθηθήο ζχλζεζεο, ππνκλήκαηα ραξηψλ, ιεδάληεο, θιπ.) ζα εμεηδηθεπζνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Φνξέα Γηαρείξηζεο (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ ΞΔΘΑ θαη ηνλ Αλάδνρν 

ηεο κειέηεο «Νξηδφληηνο ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο 

Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Ρχπσλ Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ»). 

Νη ράξηεο ζα είλαη ζε Γεσγξαθηθφ Πχζηεκα Ξιεξνθνξηψλ θαη ζα δνζνχλ θαη κε ηε κνξθή εηθφλαο. 

Ζ αθξίβεηα ζέζεο ησλ πιεξνθνξηψλ (ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ, επηθαλεηαθψλ) πνπ ζπιιέγνληαη ζην χπαηζξν πξέπεη 

λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 5 κέηξσλ, αθξίβεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηηο θνηλέο ζπζθεπέο GPS, ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ηα 

ππφβαζξα ηεο θιίκαθαο 1:50.000. 

Ζ αθξίβεηα ζέζεο ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ράξηεο θαη νξζνεηθφλεο (π.ρ. νξζν-αλεγκέλεο 

αεξνθσηνγξαθίεο θαη δνξπθνξηθέο εηθφλεο) πξέπεη λα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10 κέηξσλ, ε νπνία είλαη επίζεο ζπκβαηή 

κε ηα ππφβαζξα ηεο θιίκαθαο 1:50.000.  

Ν Αλάδνρνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Φνξέα Γηαρείξηζεο θαη ηνλ Αλάδνρν ηεο Κειέηεο «Νξηδφληηνο ηερληθφο θαη 

επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Θαηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Ρχπσλ 

Νηθνηφπσλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ» ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ γηα ηνπο 

θαλφλεο γελίθεπζεο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηε ραξηνγξάθεζε θάζε είδνπο. Νη θαλφλεο γελίθεπζεο αθνξνχλ ζηε 

«γεσκεηξία» ησλ πεξηγξακκάησλ ησλ πνιπγψλσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πεξηνρέο εμάπισζεο ησλ εηδψλ θαζψο 

επίζεο ζηα ειάρηζηα εκβαδά πνιπγψλσλ πνπ ζα θαηαγξάθνληαη σο νληφηεηεο, πνιπγσληθέο ή αθφκα ζεκεηαθέο. Νη 

ελ ιφγσ θαλφλεο επεξεάδνληαη απφ: 

1. ην ραξαθηήξα ηεο εμάπισζεο ηνπ είδνπο  

 ην είδνο παξνπζηάδεη ζπγθεληξψζεηο ζε κηθξέο επηθάλεηεο ή εκθαλίδεηαη ζε κεγάιεο εθηάζεηο 

  ηα φξηα εμάπισζεο ελφο είδνπο είλαη ζαθή ή φρη 

2. ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαγξαθήο ηνπ 

Πε θάζε πεξίπησζε ε ράξαμε ησλ νξίσλ πξέπεη λα κπνξεί λα ηεθκεξηψλεηαη. 

Πε φηη αθνξά ζηελ εμάπισζε θαη ζην εχξνο εμάπισζεο, ε απεηθφληζε γίλεηαη κε ράξηε πνιπγψλσλ ή ράξηε 

θνπθίδσλ. Νη ραξηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη ζην θαηάιιειν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 

ππφβαζξν.  

Πε φηη αθνξά ζηελ έθηαζε ηχπσλ νηθνηφπσλ, ε απεηθφληζε κπνξεί λα γίλεη ζε θιίκαθα ηάμεο θαη ν ράξηεο είλαη ζε 

ςεθηδσηή κνξθή. 

Πε φηη αθνξά ζηνλ πιεζπζκφ, ε απεηθφληζε κπνξεί λα γίλεη ζε θιίκαθα ηάμεο θαη ν ράξηεο είλαη ζε ςεθηδσηή 

κνξθή. 

Πε φηη αθνξά ζηελ πνηφηεηα ελδηαηηεκάησλ, ε απεηθφληζε κπνξεί λα γίλεη ζε θιίκαθα ηάμεο θαη ν ράξηεο είλαη ζε 

ςεθηδσηή κνξθή. 

Β5. ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΔΠ ΞΔΓΗΝ 

Η. Κεζνδνινγία πεδίνπ αζπνλδχισλ 

Νη δεηγκαηνιεςίεο ζην πεδίν ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν (ρξνληθά θαη ρσξηθά) ψζηε 

ηειηθή εθηίκεζε λα πξνθχπηεη απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη θνηλή παξαηήξεζε έκπεηξσλ εξεπλεηψλ. Ν ρξφλνο 

δηεμαγσγήο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ ζην πεδίν (επνρή, ζπρλφηεηα) ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη (θαη λα ηεθκεξηψλεηαη) κε 

βάζε ηε βηνινγία ησλ εηδψλ (π.ρ. ηνλ αλαπαξαγσγηθφ θχθιν ηνπο, ηηο επνρέο πνπ είλαη πην δξαζηήξηα, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο θ.ιπ.). 
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Χερζαία αζπόνδυλα  

Έληνκα (Νδνληφγλαζα, Νξζφπηεξα, Ιεπηδφπηεξα, Θνιεφπηεξα): Γηα ηελ πιεζπζκηαθή κειέηε ησλ νξζνπηέξσλ θαη 

ησλ ηπηάκελσλ εληφκσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ κε νπηηθή παξαηήξεζε (νδνληφγλαζα, ιεπηδφπηεξα) 

πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ησλ δηαδξνκψλ (line transect sampling). Ρν κέγεζνο ησλ δηαδξνκψλ θαη 

νη επαλαιήςεηο ζε θάζε ηχπν νηθνηφπνπ ζα θαζνξηζηνχλ κεηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνρψλ, ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηηο νκάδεο εξγαζίαο. Ζ απφζπαζε αηφκσλ απφ ην πεδίν ζα δηθαηνινγείηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν εξεπλεηήο δελ ζα κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζην πεδίν.  

Γηα ηα ηπηάκελα έληνκα πνπ δελ είλαη δπλαηή ε νπηηθή παξαηήξεζε (ιεπηδφπηεξα, ζαπξνμπιηθά θνιεφπηεξα θιπ), 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθέο, θαηά πεξίπησζε, κέζνδνη παγίδεπζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ειάρηζηεο επίπησζεο 

ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπο. Νη κέζνδνη απηέο εμεηδηθεχνληαη αλά είδνο θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο. 

Γηα ηελ πιεζπζκηαθή κειέηε ησλ εδαθφβησλ εληφκσλ Bolbelasmus unicornis θαη Probaticus subrugosus ζα πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παγίδεο παξεκβνιήο (pitfall traps), ε ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο γηα 

νξγαληζκνχο νη νπνίνη θηλνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.  

Πε γεληθέο γξακκέο πξνηείλεηαη ε δηελέξγεηα δεηγκαηνιεςηψλ νπσζδήπνηε θαηά ηελ εαξηλή πεξίνδν ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο κειέηεο θαη θαηά ηα ηέιε θζηλνπψξνπ ζε πεξηνρέο ρακεινχ πςνκέηξνπ ηεο λφηηαο Διιάδαο. Δηδηθά γηα 

πεξηνρέο κεγάινπ πςνκέηξνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, νη δεηγκαηνιεςίεο ζα γίλνληαη θαηά ηελ αξρή θαη ην 

ηέινο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εμαξηάηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εδαθηθψλ 

αξζξνπφδσλ ζα πξέπεη νη νκάδεο εξγαζίαο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

θαηαιιειφηεξεο ρξνληθήο ζηηγκήο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παγίδσλ ζην πεδίν.  

Αζπφλδπια γιπθνχ λεξνχ  

Ρα Θαξθηλνεηδή γιπθνχ λεξνχ Astacus astacus, κειεηνχληαη θαιχηεξα κε ηε ρξήζε ελεξγψλ παγίδσλ, ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηνχληαη δνιψκαηα πνπ πεξηέρνπλ θξέαο κέζα ζε πθαζκάηηλεο ζαθνχιεο. Δπηπιένλ, γηα ηα θαξθηλνεηδή, 

κπνξεί λα γίλεηαη θαη λπθηεξηλή παξαηήξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην λεξφ, ζε θαζνξηζκέλνπ κήθνπο δηαδξνκέο 

θαηά κήθνο πνηακψλ θαη ξεκάησλ φπνπ έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία ηνπο. 

ΗΗ. Κεζνδνινγία πεδίνπ ακθηβίσλ – εξπεηψλ 

Νη δεηγκαηνιεςίεο (εξγαζίεο πεδίνπ) γηα ηα είδε ακθηβίσλ/εξπεηψλ ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν (ρξνληθά θαη ρσξηθά) ψζηε ε ηειηθή εθηίκεζε λα πξνθχπηεη απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη θνηλή 

παξαηήξεζε έκπεηξσλ εξεπλεηψλ. Ζ επνρή θαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη 

(ηεθκεξησκέλα) κε βάζε ηε βηνινγία ησλ εηδψλ (π.ρ. ηνλ αλαπαξαγσγηθφ θχθιν ηνπο, ηηο επνρέο πνπ είλαη πην 

δξαζηήξηα, θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο). 

Αμθίβια 

Ξξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζέζεσλ αλαπαξαγσγήο ησλ ακθηβίσλ. Νη ζέζεηο απηέο είλαη 
κφληκεο θαη επνρηθέο ιίκλεο, πνηάκηα, ξέκαηα (κφληκεο θαη επνρηθήο ξνήο), εθβνιέο, έιε, αξδεπηηθά θαη 

απνζηξαγγηζηηθά θαλάιηα, ηακηεπηήξεο, πγξά θπιινβφια δάζε, θαζψο θαη μεξέο ζακλψδεηο λεζησηηθέο πεξηνρέο. 
Πηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο άιιεο εχθξαηεο πεξηνρέο, φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ είλαη πξνβιέςηκε θαη ε 
ζεξκνθξαζία απνηειεί πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα, ε επνρή αλαπαξαγσγήο ησλ ακθηβίσλ εληνπίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
εβδνκάδεο ηελ άλνημε έσο ηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνχ. Ζ εκπεηξία θαη ε θξίζε ησλ εξεπλεηψλ, φπσο θαη ε θαιή 

γλψζε ησλ βαζηθψλ ζπλεζεηψλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ, θξίλνληαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή πνπ δίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Αλάινγα κε ην ζηφρν ηεο έξεπλαο κπνξεί λα αθνινπζνχληαη νη παξαθάησ κέζνδνη: 

Α) Θαηαγξαθή αξηζκνχ θαη ζρεηηθήο αθζνλίαο εηδψλ 

o Δληαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή έξεπλα ζε πηζαλά ελδηαηηήκαηα 
o Ξαγίδεπζε 
o Ρπραίεο δηαδξνκέο  
o Φσλεηηθέο θαηαγξαθέο άλνπξσλ Ακθηβίσλ 

Β) Δθηίκεζε ππθλφηεηαο ηνπηθψλ πιεζπζκψλ 

o Γεηγκαηνιεπηηθά ηεηξάγσλα 
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o Ρπραίεο δηαδξνκέο 
Θαηά πεξίπησζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο ή ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο. 

Ερπεηά 

Γηα ηε κειέηε ησλ εξπεηψλ ζπζηήλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δεηγκαηνιεςίεο α) ηελ άλνημε πνπ ιφγσ 

αλαπαξαγσγήο ηα εξπεηά είλαη πην θηλεηηθά θαη β) ην θζηλφπσξν πνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη επλντθέο γηα κεγαιχηεξα 

δηαζηήκαηα δξαζηεξηφηεηαο. Ππζηήλνληαη νη αθφινπζεο κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο:  

1. Γηα ηα θνηλά θαη πεξηζζφηεξν θηλεηηθά είδε (π.ρ. ζαχξεο, ρειψλεο) ε κέζνδνο ηπραίσλ δηαδξνκψλ, θαηάιιειε 

θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ππθλφηεηαο ελφο είδνπο κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νηθφηνπν ή θαηά κήθνο κηαο 
θιίζεο 

2. Γηα ηα ιηγφηεξν δξαζηήξηα ή κε πεξηζζφηεξν θξππηηθή ζπκπεξηθνξά είδε (π.ρ. άπνδεο ζαχξεο θαη θίδηα) ε 
κέζνδνο ηπραίσλ ηεηξαγψλσλ. Ζ κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηελ επηινγή ηπραίσλ ηεηξαγψλσλ ηα νπνία ειέγρνληαη 
πιήξσο γηα εξπεηά θαη είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηε δεηγκαηνιεςία ζε δάζε αξαηά ή ππθλά, ζε πεξηνρέο κε 
θπιινζηξσκλή θαη ζε αλνηρηέο πεξηνρέο κε πέηξεο. Θαηάιιειε θαη γηα ηελ ηαπηφρξνλε κειέηε εξπεηψλ θαη 

ακθηβίσλ αιιά θαη εηδηθφηεξα γηα ακθίβηα θαηά κήθνο ξεκάησλ ή πνηακψλ.  

ΗΗΗ. Κεζνδνινγία πεδίνπ ςαξηψλ 

Νη δεηγκαηνιεςίεο / εμνξκήζεηο εξεπλεηψλ γηα ηα δηάθνξα είδε ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν (ρξνληθά θαη ρσξηθά) ψζηε ε ηειηθή εθηίκεζε λα πξνθχπηεη απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη θνηλή παξαηήξεζε 

έκπεηξσλ εξεπλεηψλ. Ζ επνρή θαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη (ηεθκεξησκέλα) κε βάζε 

ηε βηνινγία ησλ εηδψλ. 

Αξρηθά, ζπληζηάηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ ζσκάησλ ζε πεγέο, ιηκλία ή άιιεο πνιχ κηθξέο πγξνηνπηθέο 

εθηάζεηο (<2 ζηξέκκαηα έθηαζεο), δηψξπγεο-ηάθξνηο θαη άιια ηερλεηά έξγα, Ξνηακνχο (δηαξθνχο θαη πεξηνδηθήο 

ξνήο), ιίκλεο θαη ιηκλία, ηακηεπηήξεο, κεηαβαηηθά χδαηα (ζηφκηα πνηακψλ, παξάθηηα αικπξά έιε κε δηαπινπο πξνο 

ηε ζάιαζζα, παξάθηηεο ιηκλνζάιαζζεο, ιηκλνζαιάζζηα ιηκλία ή αιπθέο), παξάθηηα χδαηα, εζσηεξηθά έιε (θπζηθά 

ζπζηήκαηα, ηερλεηά ζπζηήκαηα), άιινπο πγξφηνπνπο. 

Αλαιπηηθφηεξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αθφινπζα κέζα: 

α. Σείκαξξνη – Οπάθηα 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηγκαηνιεςηψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειεθηξαιηεία θαη απφρε. Ζ επηινγή ησλ 

εξγαιείσλ ζα γίλεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηεο θνίηεο θαη ηα ππάξρνληα 

ελδηαηηήκαηα.  

β. Ξνηάκηα 

Νη δεηγκαηνιεςίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ειεθηξαιηεία, δίρηπα απιάδηα δηαθφξσλ αλνηγκάησλ καηηνχ θαη 

βνιθφ (2 mm άλνηγκα καηηνχ ζην ζάθν).  

γ. Ιηκλνζάιαζζεο - εθβνιηθά ζπζηήκαηα 

Νη δεηγκαηνιεςίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε γξίπν (2 mm άλνηγκα καηηνχ ζην ζάθν), βνιθφ, δίρηπα απιάδηα 

θαη ζε ηρζπνζπιιεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρνπλ.  

δ. Ιίκλεο 

Νη δεηγκαηνιεςίεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε γξίπν, δίρηπα απιάδηα δηαθφξσλ αλνηγκάησλ καηηνχ, κε 

ειεθηξαιηεία θαη βνιθφ.  

IV. Κεζνδνινγία πεδίνπ ζειαζηηθψλ 

Νη δεηγκαηνιεςίεο πεδίνπ γηα ηα ζειαζηηθά (ζαξθνθάγα, ηξσθηηθά, εληνκνθάγα) ζα πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν (ρξνληθά θαη ρσξηθά) ψζηε ε ηειηθή εθηίκεζε λα πξνθχπηεη απφ ηε δηαβνχιεπζε θαη θνηλή 

παξαηήξεζε έκπεηξσλ εξεπλεηψλ. Ζ επνρή θαη ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςηψλ ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη 

(ηεθκεξησκέλα) κε βάζε ηε βηνινγία ησλ εηδψλ (π.ρ. ηνλ αλαπαξαγσγηθφ θχθιν ηνπο, ηηο επνρέο πνπ είλαη πην 

δξαζηήξηα, ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο). 
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Δηδηθφηεξα, γηα ηηο νκάδεο εηδψλ: 

A) Γηα ηα Σεηξφπηεξα: γηα ηελ απνθπγή ηεο φριεζεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπιιήςεηο ή θαηακεηξήζεηο εζσηεξηθά ησλ 

θαηαθπγίσλ, νη δεηγκαηνιεςίεο ζα δηαξθνχλ ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν θαη εηδηθά κέζα ζηα θαηαθχγηα ζα γίλνληαη 

απφ έλαλ ειάρηζην αξηζκφ εξεπλεηψλ. Ζ κεζνδνινγία παξαθνινχζεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ ζηηο πεξηνρέο θπλεγηνχ ηνπο ή θαη ζηνπο ηφπνπο δηέιεπζεο (foraging/commuting bats) 
κε ηε ρξήζε ππεξερν-αληρλεπηψλ (bat detectors), ή/θαη ζπιιήςεηο κε εηδηθά δίρηπα παξεκβνιήο ή εηδηθέο 
παγίδεο. 

 Θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε εηδψλ ζηα θαηαθχγηα/απνηθίεο ηνπο (roosting bats) κε κεηξήζεηο, ζπιιήςεηο 

ή θαηαγξαθή ππεξήρσλ. 

Β) Γηα ηα κηθξά ρεξζαία ζειαζηηθά ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ κεζνδνινγίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηε ζχγρξνλε 
βηβιηνγξαθία φπσο: 

• Απεπζείαο παξαηήξεζε (παξνπζία / απνπζία)  

• Ξαγηδεχζεηο (Live trapping)  

• Ππιινγή εκεηηθψλ ζπκπήθησλ απφ αξπαθηηθά πνπιηά (Pellets) 

• Θαηαγξαθή έκκεζσλ δεηθηψλ (π.ρ. λεθξά δψα ζην νδηθφ δίθηπν, γηα δηάθνξα ρεξζαία ζειαζηηθά ή θαηαγξαθή 

απνηθηψλ). 

Γ) Γηα ηε Βηδξα (Lutra lutra), σο πξνο ηε ρσξηθή δηεπζέηεζε ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ζηαζκψλ ν Αλάδνρνο ζα 
πξέπεη λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν ηεο ζπζηεκαηηθήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο.  

Γ) Γηα ηνλ Ιχθν (Canis lupus) ε παξαθνινχζεζε κπνξεί λα γίλεη κε κεζνδνινγία πνπ πεξηιακβάλεη: 

 Ππιινγή δεδνκέλσλ βηνδεισηηθψλ ελδείμεσλ κε δηελέξγεηα δηαηνκψλ (line transects, script transects) 
πεδή ή απφ νρήκαηα θηλνχκελα κε ρακειή ηαρχηεηα.  

 Ππιινγή δεδνκέλσλ κε παξαθνινχζεζε δηαδξνκψλ αηφκσλ ιχθνπ ζην ρηφλη (snowtracking).  

 Ππιινγή δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα simulated howling survey, εθηφο πεξηφδνπ γελλήζεσλ θαη αλαηξνθήο 
απνγφλσλ, ζε πεξηνρέο πνπ είλαη πηζαλφ λα απνηεινχλ ζέζεηο θσιηάζκαηνο ησλ δψσλ.  

V. Κεζνδνινγία πεδίνπ νξληζνπαλίδαο  

Νη βαζηθέο κέζνδνη θαηαγξαθψλ ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 
εξγαζία πεδίνπ είλαη νη εμήο: 

o Point counts, δειαδή είηε θαηαγξαθή απφ επνπηηθά ζεκεία (π.ρ. απφ θνξπθέο ιφθσλ, επάλσ ή απέλαληη 

ζε νξζνπιαγηέο) είηε θαηαγξαθή ζε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα γχξσ απφ θαζνξηζκέλα ζεκεία. Ζ κέζνδνο 
πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηα είδε πξνο δηεξεχλεζε θαη κπνξεί λα ζπλδπαζζεί κε ραξηνγξάθεζε επηθξαηεηψλ 
(territory mapping). Ζ κέζνδνο κπνξεί λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο πνζνηηθέο εθηηκήζεηο φηαλ εθαξκφδεηαη ζσζηά. 

o Line transects, δειαδή θαηαγξαθέο επάλσ θαη εθαηέξσζελ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδξνκψλ. Ν παξαηεξεηήο 
είηε βξίζθεηαη ζε ζπλερή θίλεζε είηε ζηακαηάεη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζπλδπάδνληαο ηε κέζνδν κε point counts. 
Γηεμάγνληαη δηαδξνκέο κε ηα πφδηα (1-2 ρικ) ή θαη κε απηνθίλεην (θηλνχκελν κε ζηαζεξή ηαρχηεηα έσο 20 ρικ. 
γηα απνζηάζεηο 5-15 ρικ). Ζ κέζνδνο κπνξεί λα δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο εθηηκήζεηο ζρεηηθήο αθζνλίαο γηα θάπνηα 

είδε.  

o Direct counts. Θαηαγξαθή κε άκεζε παξαηήξεζε απφ θαηάιιειεο ζέζεηο. Σξεζηκνπνηείηαη φηαλ 
απνγξάθνληαη είδε ζε πηήζε επάλσ απφ θαηάιιειεο ζέζεηο (π.ρ. αξπαθηηθά θαηά ηε κεηαλάζηεπζε), θαζψο θαη 
γηα είδε πνπ αλαπαξάγνληαη ζε απνηθίεο (π.ρ. εξσδηνί, πειεθάλνη, θνξκνξάλνη, γιαξφληα, ζαιαζζνπνχιηα). Ζ 
αθξίβεηα ηεο θαηαγξαθήο εμαξηάηαη απφ ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο πεξηνρήο.  

o Look and see. Θαηαγξαθέο απφ επηιεγκέλεο ζέζεηο - δηαδξνκέο κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε γλψζε ηεο 

πεξηνρήο ή ηηο απαηηήζεηο ζε ελδηαίηεκα ησλ ππφ εμέηαζε εηδψλ. Ν εξεπλεηήο επηιέγεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πιένλ 
θαηάιιειεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζέζεηο ή δηαδξνκέο (γλσζηέο ζέζεηο θσιηάζκαηνο, θαηάιιειν ελδηαίηεκα απφ 
ράξηε βιάζηεζεο) θαη δηεμάγεη ηελ έξεπλα πεδίνπ. Ππλήζσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε βειηίσζε ηεο 
εμνηθείσζεο κε ηελ πεξηνρή, απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαηαγξαθψλ. Ζ κέζνδνο είλαη απνηειεζκαηηθή 
γηα ηελ θαηαγξαθή αξθεηψλ αλαπαξαγφκελσλ αξπαθηηθψλ εηδψλ φπσο ν ρξπζαεηφο. Πε πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ 
θσιηψλ αξπαθηηθψλ εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εμαθξίβσζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 
απνηειέζκαηνο (απνηπρία ή επηηπρήο πηέξσζε λενζζψλ), κε επαλάιεςε ηεο επίζθεςεο ηελ θαηάιιειε πεξίνδν. 

Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε ν εξεπλεηήο λα εμεηάδεη φιε ηελ έθηαζε θαηάιιεινπ ελδηαηηήκαηνο εληφο 
ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. 
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Β6. ΔΛΡΞΑ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΝΞΡΔΗΑ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖΠ ΡΞΩΛ ΝΗΘΝΡΝΞΩΛ ΘΑΗ ΔΗΓΩΛ 

 

 

 

 

Κε ηε ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, ηα Έληππα Αλαθνξάο γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα παξζνχλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 
http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-
package_revision&vm=detailed&sb=Title   

 

 

Νκνίσο, ηα Έληππα Αλαθνξάο γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο εηδψλ ησλ Ξαξαξηεκάησλ II, IV θαη V ηεο Νδεγίαο 92/43/ΔΝΘ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα παξζνχλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-

package_revision&vm=detailed&sb=Title 

 

Νκνίσο,  γηα ην Έληππν Αλαθνξάο γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο 

δηαηήξεζεο εηδψλ νξληζνπαλίδαο: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/monnat/library?l=/expert_reporting/work-

package_reporting&vm=detailed&sb=Title 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ  

ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΘΝΚΖΛΝΠ 
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  ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  

 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΠΔ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

 

Νλνκαζία Ρξάπεδαο ................................................................................................................  

Θαηάζηεκα: ..........................................................................................................................  

Γηεχζπλζε: (νδφο, αξηζκφο, Ρ.Θ., ηειέθσλν, fax) 

Ζκεξνκελία έθδνζεο: .............................................................................................................  

Ξνζφ (€): .............................................................................................................................  

Ξξνο: ...................................................................................................................................  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε ξεηά, 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ 

____________________________________ (__________€)1, ππέξ ηεο 

________________________________.2 γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δηελεξγνχκελν 

δηαγσληζκφ ηεο __.__.____3, ή ηεο κεη΄ απηήλ λέαο εκεξνκελίαο ζε πεξίπησζε αλαβνιήο, 

γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ην έξγν «Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ θαη ηχπσλ 

νηθνηφπσλ» 4 ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πξνθήξπμή ζαο. 

Ζ εγγχεζε θαιχπηεη κφλνλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππέξ νπ ε εγγχεζε πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο 

θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο κέζα ζε 3 (ηξεηο) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο5. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαηαπίπηεη ππφθεηηαη ζην πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

πεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.  

Ζ παξνχζα ηζρχεη6 κέρξη ηελ _________________ 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Ζ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εθρσξείηαη ζε θαλέλα θνξέα θαη θαλέλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα 

Κε ηηκή 

                                                           

1  Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθήο 

πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο ηνπ έξγνπ  
2  Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ ππνςεθίνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ, ή λνκηθνύ πξνζώπνπ (Γξαθείνπ/εηαηξείαο) ή έλσζεο 

ή θνηλνπξαμίαο όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο. 
3  Αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 
4  Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε. 

5  Σε πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ ζα πξέπεη λα ζεκεηώλεηαη ζηελ εγγύεζε 

ζπκκεηνρήο όηη θαιύπηεη όια ηα κέιε ηεο έλσζεο αιιειεγγύσο.  
6 

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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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

ζηελ Ξξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ «Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ» 

 

ΑΟΗΘΚ. …………..   ΔΟΩ …………….……..7 

Ρφπνο:  ………………….. 

Ξ ξ ν ο8 

Δ Γ Ο Α: ……………………….. 

 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε κε ηελ παξνχζα φηη ζαο εγγπφκαζηε αλεπηθχιαθηα θαη 

αλέθθιεηα, παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δίεδεζεο, ππέξ ηνπ / ηεο 

____________________________________________________9 κέρξη ην πνζφ ησλ 

………………………….ΔΟΩ 1  

Πην πνζφλ απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη 

ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εγγπφκαζηε, θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη’ απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ 

ηε ζχκβαζε …...……………………………………………..10  

……………………..……………. 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε 

ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ην θαηαβάινπκε ρσξίο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε 

νιηθνχ ή κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε 

παξνχζα, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά 

ηελ επηζηξνθή ζε καο ηεο παξνχζαο. 

Ζ παξνρή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ έθδνζεο ηνπ Ρακείνπ καο δελ έρεη ππαρζεί ζε θαλέλα 

πεξηνξηζκφ πνζνηηθνχ νξίνπ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΑΛ440/1945 φπσο απηφ 

ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ.1019/49, γίλνληαη ππνρξεσηηθά δεθηέο έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξεηαη ηνχην ζηε δηαθήξπμε. 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, δελ 

ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε.  

Ζ παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εθρσξείηαη ζε θαλέλα θνξέα θαη θαλέλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα 

Κε ηηκή 

                                                           

7  Αλαγξάθεηαη πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ ρσξίο Φ Π.Α. 
8  Αλαγξάθεηαη ν εξγνδόηεο δειαδή ε Υπεξεζία πνπ ζπλάπηεη ηε ζύκβαζε εθπόλεζεο ηεο κειέηεο ή ηεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. 
9  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  
10  Αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε αλάζεζεο 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ  

 

πνβνιή Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο πξνο ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ γηα ην δηαγσληζκφ: 

«Ξαξαθνινχζεζε εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ»  

ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ηεο __.__. _____. 

 

Όλνκα/Δπσλπκία ζπκκεηέρνληνο   

Ξιήξεο Δπαγγεικαηηθή Γηεχζπλζε ……………………………….. 

Κε ηελ παξνχζα πξνζθέξσ σο ηίκεκα γηα  

 

Αξηζκεηηθψο* 

Νινγξάθσο* 

Ξξνζθεξφκελν ηίκεκα (ζε Δπξψ) 

 

*Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθνχ θαη νινγξάθσο ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 

Έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα. 

Ρφπνο – Ζκεξνκελία 

 

πνγξαθή Ξξνζθέξνληνο ή Λφκηκνπ Δθπξνζψπνπ απηνχ & Πθξαγίδα. 
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