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ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Οι «Υπηρεσίες υποστήριξης δειγματοληψιών και αναλύσεων» αποσκοπούν στην
κάλυψη αναγκών της Πράξης/έργου «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης των
οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στις περιοχές του δικτύου NATURA
2000». Η Πράξη/έργο έχει ενταχθεί με Κωδικό ΟΠΣ 5008069 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με την Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με Α.Π.: 554/28.02.2018 και
υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων - Υγροτόπων (ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ). Η Πράξη/έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Ο γενικός σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των τριών τύπων οικοτόπων στάσιμων γλυκών υδάτων (3140, 3150,
3170*) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, που απαντούν σε δεκατρείς περιοχές του Δικτύου
Natura 2000 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η προβολή και η ανάδειξή
αυτών, όπως και των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 όπου αυτοί
χωροθετούνται. Το έργο περιλαμβάνει σειρά δράσεων όπως, (α) την αποτύπωση των
ορίων και τη χαρτογράφηση των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων, (β) την απογραφή της
δομής της βλάστησής τους και την αποτίμηση των λειτουργιών τους, (γ) την
παρακολούθηση και αξιολόγηση του βαθμού διατήρησής τους, (δ) την ανάλυση
απειλών/πιέσεων και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκαίων δράσεων
διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης, (ε) την κατάρτιση σχεδίου δράσης για
τους εν λόγω τύπους οικοτόπων, (στ) την προβολή των αξιών τους και την ενημέρωση
του κοινού και ειδικών ομάδων στόχων για αυτές, και (ζ) την προβολή και τη

δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του. Το έργο θα διαρκέσει από
03/2018 έως 03/2021.
Στο πλαίσιο του έργου το ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ επιθυμεί την επιλογή αναδόχου για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης των απαραίτητων δειγματοληψιών και των αναλύσεων των
συλλεχθέντων δεδομένων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 90713000-8
Υπηρεσίες
παροχής
συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της
παρούσας.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες. Με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι
το 50% αυτής.
Η αξία των υπηρεσιών ανέρχεται σε 16.129,03 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά 20.000,00
€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης με τίτλο «∆ράσεις
προστασίας και ανάδειξης των οικοσυστημάτων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου σε
περιοχές του δικτύου NATURA 2000», το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με την απόφαση
ΔΣ του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ αρ. 721/03.08.2018, θέμα 4ο. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου
2018ΕΠ0671000).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά ως εξής:
10% θα καταβληθεί με την παραλαβή του Παραδοτέου 1
30% θα καταβληθεί με την παραλαβή του Παραδοτέου 2
30% θα καταβληθεί με την παραλαβή του Παραδοτέου 3
30% θα καταβληθεί με την παραλαβή του Παραδοτέου 4 και την κάλυψη από τον
ανάδοχο του συνόλου των απαιτήσεων που απορρέουν από τη σύμβαση.
Προσφορές δικαιούνται να υποβάλουν:
α) φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ ή
στην Ελβετία,
β) νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της ΕΕ, του
ΕΟΧ ή της Ελβετίας και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών,
γ) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.

Σε περίπτωση που προσφέρων είναι ένωση περισσότερων οικονομικών φορέων με
την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Αποκλείεται από τη διαδικασία όποιος εμπίπτει στους ακόλουθους λόγους
αποκλεισμού:
1) εάν έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 Ν.
4412/2016.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση αφορά τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται
ότι η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2) εάν δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ότι αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), τόσο στην Ελλάδα όσο
και στη χώρα εγκατάστασής του (εάν είναι διαφορετική από την Ελλάδα). Η
εκπλήρωση εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αφορά όλους τους απασχολούμενους
στην επιχείρηση του προσφέροντος σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 για τον ΕΦΚΑ.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια ποιοτικής επιλογής:
Να συγκροτήσουν ομάδα έργου η οποία να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο ένα μέλος με
τα παρακάτω προσόντα:
Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ των επιστημών Βιολογίας ή Δασολογίας ή
Περιβάλλοντος.
Επιστημονική ειδίκευση στη βλάστηση, η οποία αποδεικνύεται είτε (α) από
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, με
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στη βλάστηση, είτε (β) από σχετικό
διδακτορικό δίπλωμα σπουδών ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο της
αλλοδαπής.
Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στην διεξαγωγή ερευνών ανάλυσης βλάστησης
και χλωρίδας μέσω χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.
Ερευνητική εμπειρία ως μέλος διεπιστημονικών ομάδων σε θέματα εποπτείας
τύπων οικοτόπων και φυτοκοινωνιολογικών αναλύσεων, η οποία να
τεκμηριώνεται από: 1) τη συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον σχετικό ευρωπαϊκό
ερευνητικό έργο και 2) τουλάχιστον πέντε σχετικές δημοσιεύσεις σε
ερευνητικά περιοδικά.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των
κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Κ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων των
Υπηρεσιών. Κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την απόρριψη της
προσφοράς.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

40

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Κ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Μεθοδολογική Προσέγγιση Παροχής των Υπηρεσιών &
Χρονοδιάγραμμα. Κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου. Βαθμολογία μικρότερη από 100
βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρει την
απόρριψη της προσφοράς.
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Βαθμολογία της οικονομικής προσφορά (ΣΟΠ) υπολογίζεται
με βάση τον παρακάτω τύπο:
Κ3

ΣΟΠ=Χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή / Προσφερθείσα τιμή
προσφέροντα*100

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Ο φάκελος προσφοράς θα αποτελείται από την τεχνική προσφορά και την οικονομική
προσφορά.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
(κατανόηση απαιτήσεων, μεθοδολογική προσέγγιση και χρονοδιάγραμμα), με βάση
τα κριτήρια ανάθεσης.
Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το προσφερόμενο τίμημα σε ευρώ (ποσό χωρίς
ΦΠΑ, αναλογούν ΦΠΑ, σύνολο με ΦΠΑ).
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση ισχύος της προσφοράς, οι
προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την
παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

20

100%

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 6 μήνες από την
υποβολή τους.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο οικονομικός φορέας που θα έχει υποβάλει
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα κληθεί να υποβάλει:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το φυσικό πρόσωπο και τα υπόχρεα πρόσωπα
σε περίπτωση νομικού προσώπου), έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την
αποστολή της ειδοποίησης και, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι λευκό, τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
2) Φορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή έγγραφο δεσμευτικού
διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της.
3) Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου), για όλους τους
εργαζόμενους και εργοδότες της επιχείρησης ή έγγραφο δεσμευτικού
διακανονισμού οφειλών, σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της.
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση κατά εκτελεστής πράξης της
αναθέτουσας αρχής για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρα
1 παράγραφος 3 και 127 του Ν. 4412/2016 (μόνο κατά αποφάσεων του ΔΣ και όχι
κατά πρακτικών της Επιτροπής).
Καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η 26 Μαρτίου
2019 και ώρα 13:00.

Τόπος υποβολής των προσφορών: Έδρα αναθέτουσας αρχής
14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Αντικείμενο των υπηρεσιών
Για την επίτευξη των στόχων του έργου απαιτείται η πλήρης αποτύπωση και
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων 3140,
3150 και 3170* που απαντούν σε δεκατρείς περιοχές NATURA 2000 της περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου. Οι δεκατρείς αυτές περιοχές είναι οι εξής:
1. GR4210001 - KASOS KAI KASONISIA - EVRYTERI THALASSIA
PERIOCHI
2. GR4210002 - KENTRIKI KARPATHOS: KALI LIMNI - LASTOS - KYRA
PANAGIA KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI
3. GR4210004 - KASTELLORIZO KAI NISIDES RO KAI STRONGYLI KAI
PARAKTIA THALASSIA ZONI
4. GR4210007 - NOTIA NISYROS KAI STRONGYLI KAI PARAKTIA
THALASSIA ZONI
5. GR4210008 - KOS: AKROTIRIO LOUROS - LIMNI PSALIDI - OROS
DIKAIOS - ALYKI - PARAKTIA THALASSIA ZONI
6. GR4220006 - NISOS POLYAIGOS – KIMOLOS
7. GR4220007 - NISOS ANTIMILOS – THALASSIA PARAKTIA ZONI
8. GR4220010 - VOREIODYTIKI KYTHNOS: OROS ATHERAS AKROTIRIO KEFALOS KAI PARAKTIA ZONI
9. GR4220014 - KENTRIKI KAI NOTIA NAXOS: ZAS KAI VIGLA EOS
MAVROVOUNI KAI THALASSIA ZONI (ORMOS KARADES - ORMOS
MOUTSOUNAS)
10. GR4220018 - SYROS: OROS SYRINGAS EOS PARALIA
11. GR4220019 - TINOS: MYRSINI – AKROTIRIO LIVADA
12. GR4220020 - NISOS MILOS: PROFITIS ILIAS - EVRYTERI PERIOCHI
13. GR4220033 - NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές θα εκπονηθούν δύο εποχικές δειγματοληπτικές
εκστρατείες για δύο συνεχόμενα έτη (4 δειγματοληπτικές εκστρατείες συνολικά για
κάθε τύπο οικοτόπου ανά περιοχή NATURA 2000). Η πρώτη εποχική δειγματοληπτική
εκστρατεία θα αφορά την περίοδο κατάκλυσης (πλημμυρισμού) της εκάστοτε περιοχής
στις αρχές της άνοιξης (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2019 και 2020), ενώ η δεύτερη θα
αφορά τη μεταβατική περίοδο αποξήρανσης και μέγιστης βλαστικής ανάπτυξης στις
αρχές του καλοκαιριού (Μάιος-Ιούνιος 2019 και 2020).
Σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος θα γίνουν φυτοκοινωνιολογικές δειγματοληψίες σε
δειγματοληπτικές επιφάνειες 4m2 με εφαρμογή της μεθόδου Braun-Blanquet, ώστε να
πραγματοποιηθεί πλήρης χλωριδική καταγραφή και εκτίμηση του βαθμού
πληθοκάλυψης και κοινωνικότητας του κάθε φυτικού είδους. Ο αριθμός και η επιλογή
των δειγματοληπτικών επιφανειών στην εκάστοτε περιοχή θα εξαρτηθεί από το
μέγεθος και τη διασπορά των τύπων οικοτόπων που ερευνώνται.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των δειγματοληπτικών εκστρατειών, εντός των υπό
έρευνα περιοχών θα εφαρμοσθούν τα πρωτόκολλα εποπτείας και αξιολόγησης της

κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων γλυκών υδάτων 3140, 3150 και 3170*.
Σύμφωνα με αυτά, θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση ενός αριθμού παραμέτρων που
αφορούν τη δομή, τις λειτουργίες, τις απειλές και τις μελλοντικές προοπτικές κάθε
τύπου οικοτόπου. Βάσει αυτών των παραμέτρων θα αξιολογηθεί ο βαθμός διατήρησής
τους και θα εξαχθούν συμπεράσματα με σκοπό τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση
και αποκατάστασή τους, για τη σύνταξη αναλόγου σχεδίου δράσης για αυτούς.
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:
Η πρώτη κατηγορία υποχρεώσεων αφορά την συμβουλευτική υποστήριξη της
διεπιστημονικής ομάδας του ΜΓΦΙ-ΕΚΒΥ στην προετοιμασία των δειγματοληπτικών
εργασιών (όπως κριτήρια αναγνώρισης τύπων οικοτόπων, επιλογή μονίμων
δειγματοληπτικών επιφανειών, δειγματοληπτικός εξοπλισμός, πληροφορίες για τη
χλωρίδα και τη βλάστηση των περιοχών ενδιαφέροντος, πρωτόκολλα παρακολούθησης
βαθμού διατήρησης, αποτίμηση πιέσεων κτλ.) και στη διαχείριση των
δειγματοληπτικών δεδομένων που θα συλλεχθούν (όπως διαχείριση φυτικών
δειγμάτων βλάστησης, φυτοκοινωνιολογικές αναλύσεις, εκτίμηση βαθμού διατήρησης
τύπων οικοτόπων κτλ.), με σκοπό την παραγωγή των τελικών εκθέσεων αναγνώρισης
των τύπων οικοτόπων, πιέσεων και απειλών, των βαθμών διατήρησής τους ανά περιοχή
ενδιαφέροντος και των σχεδίων δράσης για αυτούς που απαιτούνται από τα παραδοτέα
του έργου. Οι χρονικές περίοδοι συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή θα ακολουθούν
το χρονοδιάγραμμα του έργου και τις εκάστοτε ανάγκες τις Αναθέτουσας Αρχής προς
την ομαλή παραγωγή των απαραίτητων εκθέσεων του έργου.
Η δεύτερη κατηγορία υποχρεώσεων αφορά την υποστήριξη της ομάδας της
Αναθέτουσας Αρχής, στις δειγματοληπτικές εργασίες. Ο Ανάδοχος καλείται να
συνοδέψει τα μέλη της ομάδας της Αναθέτουσας Αρχής, σε τουλάχιστον μία από τις
τέσσερις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου ανά περιοχή
ενδιαφέροντος. Οι ακριβείς ημερομηνίες και η διάρκεια της κάθε συνοδείας σε κάθε
Στάδιο Εργασιών θα καθοριστούν μετά από συμφωνία με την Αναθέτουσα Αρχή. Σε
αυτές τις επισκέψεις, ο Ανάδοχος καλείται να συνεργαστεί με την ομάδα της
Αναθέτουσας Αρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των
δειγματοληπτικών εργασιών (χαρτογράφηση τύπων οικοτόπων, φυτοκοινωνιολογικές
δειγματοληψίες Braun-Blanquet, πρωτόκολλα εποπτείας και αξιολόγησης κατάστασης
διατήρησης τύπων οικοτόπων). Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει τα οχήματα
μετακίνησης προς τις περιοχές ενδιαφέροντος και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη
διενέργεια των δειγματοληπτικών εργασιών. Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τα
αεροπορικά και ακτοπλοϊκά έξοδα ταξιδιού προς τις περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, τα έξοδα διαμονής και διατροφής.
Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις σε τέσσερα
Στάδια Εργασιών εντός του χρονικού διαστήματος των 24 μηνών της εν λόγω
Σύμβασης:
Στάδιο 1 - Περίοδος 03-05/19 –Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της
πρώτης δειγματοληπτικής εκστρατείας του έργου (03-04/19) και της πρώτης φάσης
επεξεργασίας συλλεχθέντων δεδομένων. Ο Ανάδοχος καλείται να παρέχει
συμβουλευτική υποστήριξη στα μέλη της ομάδας της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα
που άπτονται της ακριβούς μεθοδολογίας για τις εργασίες πεδίου. Επιπροσθέτως, ο

Ανάδοχος θα κληθεί να υποστηρίξει την ομάδα της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα που
αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν από την πρώτη
δειγματοληπτική εκστρατεία.
Στάδιο 2 – Περίοδος 05/19-12/19 –Υποστήριξη στη δεύτερη δειγματοληπτική
εκστρατεία του έργου (05-06/19) και στη δεύτερη φάση επεξεργασίας των
συλλεχθέντων δεδομένων από τις πρώτες δύο δειγματοληπτικές εκστρατείες. Ο
Ανάδοχος καλείται να συνοδέψει τα μέλη της ομάδας της Αναθέτουσας Αρχής, σε
μέρος των εργασιών πεδίου της δεύτερης δειγματοληπτικής εκστρατείας και στη
συνέχεια να υποστηρίξει την ομάδα της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα που αφορούν
την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τις δύο πρώτες
δειγματοληπτικές εκστρατείες για την προετοιμασία των εκθέσεων που απαιτούνται
από τα τελικά παραδοτέα του έργου.
Στάδιο 3 – Περίοδος 01/20-05/20 –Υποστήριξη στην τρίτη δειγματοληπτική
εκστρατεία του έργου (03-04/20) και στην τρίτη φάση επεξεργασίας των συλλεχθέντων
δεδομένων από τις δειγματοληπτικές εκστρατείες. Ο Ανάδοχος καλείται να συνοδέψει
τα μέλη της ομάδας της Αναθέτουσας Αρχής, σε μέρος των εργασιών πεδίου της τρίτης
δειγματοληπτικής εκστρατείας και στη συνέχεια να υποστηρίξει την ομάδα της
Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα που αφορούν την επεξεργασία των δεδομένων που
έχουν συλλεχθεί από τις τρεις δειγματοληπτικές εκστρατείες του έργου.
Στάδιο 4 – Περίοδος 05/20-03/21 –Υποστήριξη στην τέταρτη δειγματοληπτική
εκστρατεία του έργου (05-06/20), στην τελική φάση επεξεργασίας των συλλεχθέντων
δεδομένων από τις δειγματοληπτικές εκστρατείες και στην προετοιμασία των τελικών
εκθέσεων των παραδοτέων του έργου. Ο Ανάδοχος καλείται να συνοδέψει τα μέλη της
ομάδας της Αναθέτουσας Αρχής, στο τελευταίο μέρος των εργασιών πεδίου της
τέταρτης δειγματοληπτικής εκστρατείας και στη συνέχεια να υποστηρίξει την ομάδα
της Αναθέτουσας Αρχής σε θέματα που αφορούν την τελική επεξεργασία των
δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τις δειγματοληπτικές εκστρατείες του έργου, με
σκοπό την προετοιμασία των τελικών εκθέσεων του έργου.
Παραδοτέα Αναδόχου:
1.
2.
3.
4.

Έκθεση πεπραγμένων Σταδίου 1, Ιούνιος 2019
Έκθεση πεπραγμένων Σταδίου 2, Δεκέμβριος 2019
Έκθεση πεπραγμένων Σταδίου 3, Ιούνιος 2020
Έκθεση πεπραγμένων Σταδίου 4, Μάρτιος 2021

