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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ :ORIENTGATE
ΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ/SEE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη:
1. To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χώρος Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης/Ευρωπαϊκή Εδαφική

Συνεργασία, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιείται το παραπάνω έργο: Orientgate: Ένα
δομημένο δίκτυο, για την ενσωμάτωση της γνώσης για το κλίμα, στην πολιτική και το
σχεδιασμό, με συνολική διάρκεια 01.07.12 έως 31.12.14
2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5
αυτού.
3. Το Ν. 3852/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης.
4. Την υπ’ αριθμ. 4683/09.02.1998 Υπουργική Απόφαση για τον «Κανονισμό Προσωπικού των
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 140/Β’/18.2.1998, αρθ.5 εδαφ.4) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 40073 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (ΦΕΚ 1352/ Β’/17-10-2001).
5. Το Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου λογιστικού κλπ. » (ΦΕΚ 247/ Α’/27.11.1995) όπως αυτός
συμπληρώθηκε από το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη| (ΦΕΚ
141/Α’/17.08.2010).
6. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.07) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005.
7. Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
8. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.04.12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ)
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9. Την υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 (ΦΕΚ 415 Β/12.04.2011) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά στη «Διαχείριση Συστήματος
και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία’», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38411/ΕΥΘΥ 1836 (ΦΕΚ 2285
Β/13.10.2011) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
10. Την με αριθμ. SEE/C/0001/2.2/X Σύμβαση μεταξύ του επικεφαλής του έργου και της Αρχής
Διαχείρισης του προγράμματος “SouthEast Europe” (ΝοτιοΑνατολική Ευρώπη)
11. Το υπογεγραμμένο στις 17 Νοεμβρίου 2011 Σύμφωνο εταιρικής σχέσης μεταξύ του
επικεφαλής εταίρου και των εταίρων του έργου «Orientgate»
12. Τις συμβατικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του έργου
13. Την με αριθμ. Πρωτ. 109962/24.07.12 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για τον
ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.) ως Οικονομικού
Διαχειριστή του έργου «Orientgate».
14. Την με αριθμ. 116415/09.08.12 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό
Ομάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης του ανωτέρω έργου & την με αριθμ.
96942/03.08.13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό Ομάδας Έργου
15. Το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Ομάδας Παρακολούθησης και Διαχείρισης του Έργου
«Orientgate», στην οποία συμμετείχαν και μέλη της Ομάδας Έργου.
16. Την με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 126747/27.06.13 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για την
τροποποίηση της με αριθμ. 96942/03.08.13 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής
17. Την με αριθμ. 1245/19.06.13 (ΑΔΑ: BEZ87Λ7-ΨΘ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής για την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού,
εξαιτίας της υποβολής μιας μόνο προσφοράς, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
18. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση του έργου, όπως
προκύπτουν από τις συμβατικές της υποχρεώσεις και ειδικότερα την ανάγκη για πρόσληψη
εξωτερικού συνεργάτη για το Πακέτο Εργασίας 5: «Πιλοτική Μελέτη Υγροτόπων» & Πακέτο
Εργασίας 7: «Περιφερειακός Σχεδιασμός μέσω Διατομεακών Μελετών». Με τη λήξη του έργου
λήγει και η αναγκαιότητα συνεργασίας με εξωτερικού συνεργάτη & συνεπώς λήγει και η
σύμβασή του.
19. Την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού του έργου από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους
(85% & 15% αντίστοιχα) και ειδικότερα από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
(κοινοτικοί πόροι) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Έργου: 2012ΕΠ38520013
για το σύνολο της εθνικής συμμετοχής).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη (με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις) πρόχειρου διαγωνισμού από τη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή
εξωτερικού συνεργάτη στο πλαίσιο αναγκών του έργου «Orientgate/SEE» για τα πακέτα εργασίας 5
& 7, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών του
σχετικού διαγωνισμού αναφέρονται στα παραρτήματα Α και Β, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη της παρούσας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, οφείλει να
διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να έχει πτυχίο Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο τομέα της έρευνας και προστασίας του περιβάλλοντος
(ενδεικτικά: περιβαλλοντολόγος, γεωπόνος, δασολόγος κλπ)
2. Να έχει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού πακέτων γραφείου (office) και ειδικότερα
επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, βάσεων δεδομένων
3. Να έχει γνώσεις χειρισμού διαδικτύου (ηλεκτρονική αλληλογραφία, διάχυση χωρικών
δεδομένων κλπ)
4. Να έχει πιστοποιημένη γνώση λογισμικών GIS (ArcGis, Quantum klp)
5. Να έχει πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
6. Να διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27: «Περιβαλλοντικές μελέτες»
7. Να έχει εργασιακή εμπειρία στη δημιουργία και επεξεργασία χωρικών βάσεων δεδομένων
8. Να έχει εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού-συντονισμού-παρακολούθησης
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων

Επιθυμητά προσόντα
1. Να έχει επαγγελματική εμπειρία ή/και μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα
επεξεργασίας & ανάλυσης χωρικών δεδομένων
2. Να έχει γνώση ή/και εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα (Autocad κλπ)
3. Να έχει εργασιακή εμπειρία στη μοντελοποίηση διαδικασιών σε περιβάλλον
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και Excel
4. Να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε μελετητικά προγράμματα
5. Να έχει πιστοποιημένη γνώση άλλων γλωσσών της Ε.Ε.
6. Να διαθέτει βασικές γνώσεις τηλεπισκόπησης και προγραμματισμού
7. Να

έχει

ικανότητες

οργάνωσης

εργασίας,

συντονισμού

και
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II. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνική &
οικονομική προσφορά) μέχρι την 18/07/2013 και ώρα 15.00 στα Γραφεία της Περιφέρειας
Αττικής, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Όροφ. 5ος Γραφ. 524) Συγγρού 80-88, ΤΚ
11741 Αθήνα.
- Προσφορές, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν
παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν
αξιολογούνται.
- Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες,
να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις.
- Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα υποβάλλεται με σχετικό
διαβιβαστικό έγγραφο και θα αναγράφει «Προσφορά για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη
για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου «Orientgate/SEE». Στον φάκελο θα περιέχονται: (α) τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο (β) η τεχνική προσφορά σε κλειστό φάκελο
και (γ) η οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο επίσης.
- Η οικονομική προσφορά θα αναγράφει ευκρινώς την προσφερόμενη τιμή.
- Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία
αποκλεισμού των προσφορών.
- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα μέχρι τρεις (3) μήνες από την
έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής
τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

III. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν τα δικαιολογητικά, την τεχνική προσφορά
και την οικονομική, ως ακολούθως:

Α : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Περιλαμβάνει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή
αποκλεισμού ο υποψήφιος :
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία:
(α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού,
(β) θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
συμμετέχοντες:
Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι,
Αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
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Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (Σε περίπτωση εταιρείας)
(γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος (απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την υπογραφή της Σύμβασης),
2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου
3. Αναλυτικό βιογραφικό του υποψήφιου, από το οποίο πρέπει να προκύπτει η εξειδίκευση, η
γνώση, η εμπειρία και η κάλυψη των απαιτήσεων του έργου, όπως επίσης και η άριστη γνώση
της αγγλικής γλώσσας.
4. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων ή/και παρεμφερών έργων που έχει
υλοποιήσει
5. Κάθε άλλη πληροφορία, που ο υποψήφιος επιθυμεί να γνωστοποιήσει.
6. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (δηλαδή 2.500 ΕΥΡΩ) και χρονικής ισχύος τριών (3) μηνών
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.

Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει την τεχνική προσφορά του υποψηφίου, η οποία, υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού, περιέχει όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του Αναδόχου
έργου.
Ειδικότερα η τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει διαδικαστικά τουλάχιστον τα εξής
στοιχεία:
- Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου.
- Περιγραφή της σχετικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου.
Η τεχνική προσφορά του υποψηφίου Ανάδοχου θα πρέπει να εκπονηθεί λαμβάνοντας
υπόψη τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης.

Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία υποχρεωτικά πρέπει να
παρουσιάζει το συνολικό ποσό σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου
προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το έργο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

IV. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών.
- Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Orientgate», κατά 85%
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Orientgate».
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V. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο Επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το
σύνολο του έργου.
- Ο όρος ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν σημαίνει την προσφορά με το μικρότερο
συνολικό κόστος, αλλά την προσφορά με την καλύτερη σχέση ποιότητας προσφερόμενων
ειδών σε σχέση με την προσφερόμενη τιμή.
- Δε γίνονται δεκτές προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη από 10%.

VI. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 στις
10.00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στα γραφεία της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Λ. Συγγρού 80-88, 11741 Αθήνα. Κατά την αποσφράγιση των
προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως
ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
- Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με τα
παρακάτω:
Πίνακας Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Συμφωνία της προσφοράς με τις
προδιαγραφές της
διακήρυξης
Κατανόηση αντικειμένου,
τρόπος
προσέγγισης
και
μεθοδολογία υλοποίησης του
έργου

20%

80%

ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Από 80 βαθμούς το ελάχιστο
έως 120 το μέγιστο, με
κεντρική τιμή το 100
Από 80 βαθμούς το ελάχιστο
έως 120 το μέγιστο, με
κεντρική τιμή το 100

-

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100
βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 στις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι
προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί
επουσιώδεις και η προσφορά ως αποδεκτή.

-

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί
μέρους συντελεστή βαρύτητας τoυ κάθε στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα τωv σταθμισμένων βαθμολογιών όλων
των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω
κυμαίνεται από 80 έως 120 βαθμούς.

-

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής
προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο

-
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-

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

-

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν
απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,
οπότε θεωρούνται αποδεκτές.

-

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών πoυ
έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και
συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε 2.880 ώρες ελάχιστης πιστοποιημένης εργασίας: 160ώρες/μήνα
που περιλαμβάνουν ενδεικτικά αναφερόμενα: παρουσία στα γραφεία της Δ/νσης
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, συμμετοχή σε συναντήσεις στην Ελλάδα ή/και το
εξωτερικό, συνεργασία με φορείς, επικοινωνία με εθνικούς-διακρατικούς εταίρους του έργου,
κατάρτιση εκθέσεων και γενικά διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών, ώστε να
υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο από την παρούσα έργο, σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
-Ο Ανάδοχος, για τη διεκπεραίωση του έργου του, θα κάνει χρήση της υλικοτεχνικής υποδομής
της «Αναθέτουσας Αρχής»
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει και να παραδώσει όλα τα παραδοτέα σύμφωνα με
το παράρτημα Β της παρούσας και τυχόν τροποποίηση του.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παραδοτέα συνοδευμένα από σχετικό
διαβιβαστικό έγγραφο.
-Σε περίπτωση που προκύψουν πνευματικά δικαιώματα, από την εργασία του Αναδόχου, αυτά
μεταβιβάζονται στην Περιφέρεια Αττικής.

VIII. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
- Η «Αναθέτουσα Αρχή» έχει την ευχέρεια, να καταβάλλει τμηματικά τη συμφωνηθείσα αμοιβή
στον «Ανάδοχο», ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του
έργου απ’ αυτόν, υπό τον όρο πιστώσεως του λογαριασμού του έργου, μετά από την έκδοση
των νομίμων δικαιολογητικών τόσο από την πλευρά του Αναδόχου όσο και από την πλευρά της
Αναθέτουσας Αρχής.
- Κρατήσεις και επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία βαρύνουν τον
ανάδοχο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το έργο “Orientgate” υλοποιείται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας 2007-2013 και συγκεκριμένα στο Διακρατικό Πρόγραμμα: Χώρος Νοτιο-Ανατολικής
Ευρώπης (SEE) Προτεραιότητα 2: «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: Αξιολόγηση
Προβλημάτων, Κινδύνων & Μετατροπή Αυτών σε Δράσεις Παρέμβασης σε Περιφερειακό & Τοπικό
Επίπεδο». Η συνολική του διάρκεια είναι: 01.07.12-31.12.14
Γενικό στόχο του έργου αποτελεί ο συντονισμός και η ενίσχυση των δράσεων για την κλιματική
αλλαγή, στις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, μέσα από τη δημιουργία μόνιμων δικτύων
συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών και άλλων φορέων που παράγουν γνώση για τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των πολιτικών αρχών, που θεσμοθετούν και παράγουν
πολιτικές.
Το έργο ειδικότερα στοχεύει:
-Στη διερεύνηση των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, σε παραθαλάσσιες,
αγροτικές και αστικές περιοχές, (μέσα από τη διενέργεια έξη πιλοτικών μελετών).
-Στην άμεση αξιοποίηση, (μέσα από σχήματα συνεργασίας και κοινές δράσεις: ηλεκτρονικές
πλατφόρμες, σεμινάρια, ημερίδες κλπ), των επιστημονικών δεδομένων από τις συμμετέχουσες
πολιτικές αρχές, ώστε οι πολιτικές και ο χωρικός σχεδιασμός να στηρίζονται σε
επικαιροποιημένα –επιστημονικά στοιχεία
-Στη δημιουργία και εξάπλωση δικτύων συνεργασίας, σε επίπεδο τοπικό- περιφερειακόευρωπαϊκό, ώστε η κλιματική αλλαγή να αντιμετωπισθεί με όσο το δυνατόν «οικονομικές»,
αξιόπιστες & ολοκληρωμένες, παρεμβάσεις και πολιτικές.
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συγκεκριμένα κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15%
από Εθνική Συμμετοχή.

Πακέτο Εργασίας 5: Ξηρασία, Νερό, Ακτές. Πιλοτική Μελέτη 4 : «Αποτελέσματα της
κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα των υγροβιοτόπων της Περιφέρειας Αττικής-Ελλάς»
Η πιλοτική Μελέτη θα διερευνήσει τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής στους 13
υγροβιότοπους της Αττικής, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών, από την Περιφέρεια
Αττικής και την κατάρτιση σχεδίου δράσης. Στην μελέτη συμμετέχουν οι εταίροι του
“Orientgate”: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης και το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποστηρίξει την Περιφέρεια Αττικής στην υλοποίηση του
πακέτου 5: πιλοτική μελέτη, με τη συμμετοχή του στην κατάρτιση μεθοδολογίας εργασίας, στο
συντονισμό ενεργειών και εταίρων, στην υλοποίηση/ολοκλήρωση των δράσεων, στο σχεδιασμό
πολιτικών για τους υγροβιοτόπους της Αττικής, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης.
Ειδικότερα υποχρεούται να υποστηρίξει την Περιφέρεια:
-Στην κατάρτιση μεθοδολογίας εργασίας υλοποίησης της μελέτης
-Στη συλλογή παλαιότερων βιβλιογραφικών μελετών και ερευνών πεδίου
-Στην κατάρτιση καταλόγου εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση των υγροτόπων της Αττικής
-Στην προμήθεια μετεωρολογικών και δορυφορικών δεδομένων
-Στην επεξεργασία συλλεχθέντων στοιχείων, για τους υγροβιοτόπους και στη διατύπωση
εκθέσεων τρωτότητας
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-Στη διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης για την πορεία και τα αποτελέσματα της πιλοτικής
μελέτης
-Στην οργάνωση δράσεων διαβούλευσης για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης και των
προτεραιοτήτων
-Στην κατάρτιση της στρατηγικής και των δράσεων προτεραιότητας της Περιφέρειας Αττικής για
τους υγροβιοτόπους, που βρίσκονται στην εδαφική της επικράτεια
-Στη διοργάνωση συναντήσεων των εταίρων (εθνικών και διακρατικών)
-Στη σύνταξη εκθέσεων προόδου για την υλοποίηση του πακέτου
-Στην παρακολούθηση του ιστοτόπου του έργου και γενικότερα στις δράσεις (επιστημονικές
και διαχειριστικές) που θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει η Περιφέρεια στη διάρκεια υλοποίησης
του πακέτου εργασίας 5: πιλοτική μελέτη.
Πακέτο Εργασίας 7: Περιφερειακός χωροταξικός σχεδιασμός μέσω τομεακών μελετών.
Στόχο του Πακέτου αποτελεί η προμήθεια ενός πλαισίου παρακολούθησης, για να υποστηρίξει
την εφαρμογή των σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στις χώρες της
ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης. Το βασικό ζήτημα σχετίζεται με την αναγνώριση–ταυτοποίηση μιας
ευέλικτης μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της εκτίμησης της τρωτότητας του κλίματος και
του κινδύνου, σε σχέση με τις διαφορετικές τοπικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες
περιοχές και για την ένταξη τέτοιου είδους αξιολογήσεων στον περιφερειακό σχεδιασμό,
εξασφαλίζοντας συγχρόνως συνδέσεις μεταξύ τομεακών και χωρικών πολιτικών.
Υπεύθυνος του πακέτου είναι η Περιφέρεια Basilicata (Ιταλία), η οποία και θα συντονίσει την
επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, των επιστημονικών φορέων-εταίρων με τις
τοπικές/περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στο έργο. Η Περιφέρεια Αττικής (όπως και οι
άλλες πολιτικές αρχές) θα συμβάλλει στην υλοποίηση του, κυρίως μέσα από τον έλεγχο των
δεδομένων και των αποτελεσμάτων στο χωρικό επίπεδο ευθύνης της.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμετάσχει (στο κομμάτι που αφορά την Περιφέρεια Αττικής)
στο σχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών για τους υγροβιοτόπους της Αττικής με βάση τη
διασταύρωση θεωρητικών στοιχείων και τοπικών χαρακτηριστικών, την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της χρήσης των επιλεχθέντων δεικτών & της πιλοτικής μελέτης, τη συνεργασία
επιστημονικών φορέων και πολιτικών αρχών.
Ειδικότερα υποχρεούται να συμμετάσχει:
-Στην κατάρτιση έκθεσης για τα επιστημονικά δεδομένα σε σχέση με τις πολιτικές
-Στην κατάρτιση έκθεσης για δείκτες τρωτότητας & διατομεακούς δείκτες
-Στη δημιουργία βάσης δεδομένων για δείκτες και πολιτικές
-Στα σεμινάρια κατάρτισης και τις συναντήσεις διοίκησης του έργου και διάχυσης των
αποτελεσμάτων του
-Στην κατάρτιση κειμένου με «οδηγίες/κατευθύνσεις πολιτικών, για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή με βάση τα τοπικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Και γενικά σε όλες
τις δράσεις (επιστημονικές και διαχειριστικές) που θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει η
Περιφέρεια στη διάρκεια υλοποίησης του πακέτου εργασίας 7: Περιφερειακός χωροταξικός
σχεδιασμός μέσω τομεακών μελετών.
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