ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
«Μελέτη Αξιολόγησης Παραδοτέων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) περιοχών
Natura και συγκριτική μελέτη επίτευξης ενδιάμεσων στόχων της Γενικής Γραμματείας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση της κλιματικής
αλλαγής»

1. Αντικείμενο του Έργου
Στα πλαίσια του έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκπόνηση Ειδικών
Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000»
και «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών
Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του
δικτύου Natura2000», το παρόν έργο σκοπεύει στη δυναμική αποτύπωση της πορείας
επίτευξης των στόχων του σημαντικού αυτού έργου ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική
προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στο σύνολο της χώρας και στη
διασφάλιση ότι έχει ληφθεί υπόψη πλήρως η διάσταση της κλιματικής αλλαγής.
Σκοπός της δράσης είναι να αξιοποιήσει διάφορα δεδομένα που συγκεντρώνονται σταδιακά
από τους αναδόχους των επί μέρους έργων του Υπουργείου ΠΕΚΑ και να εξάγει
συμπεράσματα που θα αποτελέσουν πιλότο για τα επόμενα έργα του Υπουργείου ενώ θα
βοηθήσουν στο αποτελεσματικότερο monitoring του έργου από τις υπηρεσίες. Παράλληλα θα
αποτυπώνεται και θα τεκμηριώνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας έναντι των
Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα αναπτυχθεί ένα εσωτερικής χρήσης online real time εργαλείο
παρακολούθησης δεικτών και συμπερασμάτων τόσο από τη Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής όσο και από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του
Υπουργείου
Όσον αφορά το ΕΚΠΑΑ, μέσω του προτεινόμενου προγράμματος επιτυγχάνεται ο βασικός
στόχος του οργανισμού:
• Η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων για το περιβάλλον
και η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σε δημόσιους
και ιδιωτικούς χρήστες.
Η Διάρκεια του έργου ορίζεται στους 8 μήνες ή σε περίπτωση προηγούμενης ολοκλήρωσης
των ΕΠΜ, με την ολοκλήρωση τους.

2. Προγραμματισμός Δράσης & Παραδοτέα
Παραδοτέο 1 (Π1):
Παρουσίαση
περιεχόμενων
μελέτης
και
Χρονοδιάγραμμα: 2 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης

μεθοδολογίας

μελέτης

Παραδοτέο 2 (Π2):
Πρώτη έκδοση μελέτης με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
Παράδοση online real time εργαλείο παρακολούθησης δεικτών και συμπερασμάτων τόσο από
τη Γ. Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής όσο και από τη Γενική Γραμματεία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου
Χρονοδιάγραμμα: 5 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
Παραδοτέο 3 (Π3):
Τελική έκδοση μελέτης και Συμπερασμάτων
Χρονοδιάγραμμα: 8 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
3. Αμοιβή Αναδόχου
H αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται έως 20.000 € πλέον ΦΠΑ, 24.800 € συνολικά.
Η αμοιβή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:
•
•
•

Πληρωμή ποσοστού 40% της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και παραλαβή του
Παραδοτέου 1 (Π1) από την Επιτροπή Παραλαβής
Πληρωμή ποσοστού 30% της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και παραλαβή του
Παραδοτέου 2 (Π2) από την Επιτροπή Παραλαβής
Πληρωμή ποσοστού 30% της αξίας της σύμβασης μετά την υποβολή και παραλαβή του
Παραδοτέου 3 (Π3) από την Επιτροπή Παραλαβής

4. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Επιστήμονας Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αντίστοιχης ειδικότητας με τις
προβλεπόμενες στις ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, Περιβάλλοντος ή Δασολόγων και αναλυτικότερα:
-

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της ενέργειας ή/και
περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής)
Τουλάχιστον δεκαετή (10) ειδική επαγγελματική εμπειρία στον συντονισμό και στη
διοίκηση ομάδων έργου ή/και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από την
Ε.Ε. ή/ και εφαρμογών/δράσεων περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. ή Κράτους –
Μέλους

-

-

Συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα (1) έργο που να αφορά συνεργασία με ευρωπαϊκό
οργανισμό με αντικείμενο τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τη χάραξη
πολιτικής
Εκπόνηση / συμμετοχή τουλάχιστον σε τουλάχιστον (5) έργα περιβαλλοντικών μελετών
Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Α Τάξης Κατηγορίας Περιβάλλοντος (Κατηγορία 27)

