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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Δικαιούχος Χώρα

Κυπριακή Δημοκρατία.

1.2 Αναθέτουσα Αρχή
Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

1.3 Εθνικό πλαίσιο αναφοράς
Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου με έκταση 9.251 km2 και ακτογραμμή
μήκους 648 km. Έχει μέγιστο μήκος 240 km από το ανατολικότερο μέχρι το δυτικότερο της άκρο
και μέγιστο πλάτος 100 km από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο της άκρο. Η Κύπρος βρίσκεται
σε στρατηγική θέση στο βορειοανατολικό άκρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου (33ο

ανατολικά, 35ο βόρεια) και στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Αφρικής και της
Ασίας. Ο πληθυσμός των ελεύθερων περιοχών του νησιού έχει ξεπεράσει σύμφωνα με την πιο
πρόσφατη απογραφή του 2011, τους 830.000 κατοίκους.

Τα κύρια μορφολογικά στοιχεία της χώρας είναι η οροσειρά Τροόδους (νοτιοδυτικά) με
ψηλότερη κορυφή τη Χιονίστρα (1952 m), η οροσειρά Πενταδακτύλου (βόρεια) με ψηλότερο
σημείο τον Κυπαρισσόβουνο (1024 m) και η Κεντρική πεδιάδα της Μεσαορίας που
καταλαμβάνει το χώρο μεταξύ των δύο κύριων οροσειρών. Το κλίμα είναι Μεσογειακό με
ήπιους, υγρούς χειμώνες (μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία 5ο C, 41ο F) και ζεστά, ξηρά
καλοκαίρια (μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία 36ο C ή 97ο F). Οι φυσικές απειλές για το νησί
επικεντρώνονται στη μέτρια σεισμική δραστηριότητα, και την ξηρασία ενώ τα βασικά
περιβαλλοντικά προβλήματα είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η έντονη οικιστική
ανάπτυξη, τα προβλήματα ρύπανσης των υδάτων, η διάβρωση των ακτών, η απερήμωση και η
απώλεια βιότοπων λόγω αστικοποίησης.

Την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
ολοκληρώνοντας έτσι μία διαδρομή που κράτησε περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Η εφαρμογή
των νόμων, κανονισμών και οδηγιών της ΕΕ (κοινοτικό κεκτημένο) στις περιοχές οι οποίες δεν
βρίσκονται κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
έχει ανασταλεί μέχρι την εξεύρεση λύσης που θα τερματίσει τη διαίρεση του νησιού.

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών η κυπριακή οικονομία έχει μετατραπεί από
αγροτική σε οικονομία ελαφριάς βιομηχανίας και υπηρεσιών. Σήμερα, η Κύπρος είναι ένας
σημαντικός τουριστικός προορισμός καθώς και μια σύγχρονη οικονομία, η οποία προσφέρει
δυναμικές υπηρεσίες μαζί με προηγμένες φυσικές και κοινωνικές υποδομές.

Η γεωργία παρά την ποσοστιαία μείωση της συνεισφοράς της στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
λόγω ταχύτερης ανάπτυξης άλλων οικονομικών τομέων όπως ο τουρισμός, η οικοδομική
βιομηχανία και οι υπηρεσίες, παρά τις αντιξοότητες κυρίως λόγω του έντονου ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος, εξακολουθεί να είναι βασικός τομέας της κυπριακής οικονομίας. Η συνεισφορά
του γεωργικού και δασικού τομέα και της βιομηχανίας τροφίμων στο σύνολο της Κυπριακής
οικονομίας είναι αρκετά σημαντική αντιπροσωπεύοντας το 6,7% του ΑΕΠ, το 10,3% του
εργατικού δυναμικού και το 37% των εξαγωγών.
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1.4 Περιβάλλον του Αντικειμένου της Σύμβασης

Η περιοχή υλοποίησης της Σύμβασης είναι το εγκαταλειμμένο μεταλλείο Αμιάντου και η
ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτό, που περικλείει την κοινότητα Αμιάντου (πρώην Κάτω
Αμίαντος) την Πλατεία Τροόδους και το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους.

1.4.1 Το Μεταλλείο Αμιάντου

Η Κύπρος θεωρείται ως μια από τις πιο αρχαίες πηγές αμιάντου. Οι επιφανειακές εμφανίσεις
αμιάντου, λόγω της χαρακτηριστικής ινώδους δομής του, προκάλεσαν άμεσα το ανθρώπινο
ενδιαφέρον και γρήγορα βρέθηκαν χρήσεις που αξιοποιούσαν τις χαρακτηριστικές φυσικές του
ιδιότητες. Στην αρχαία εποχή, ιδιαίτερα κατά την Κλασσική και Ρωμαϊκή περίοδο,
χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή σεντονιών αποτέφρωσης των νεκρών, υποδημάτων και
θρυαλλίδων για τις λυχνίες. Χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά ο ακτινόλιθος, που απαντά κυρίως
στην περιοχή του Δάσους Λεμεσού και Ακαπνούς, λόγω του μεγάλου μήκους των ινών του που
επέτρεπε καλύτερη επεξεργασία. Η νεότερη ιστορία εκμετάλλευσης του αμιάντου αρχίζει στις
αρχές του 20ου αιώνα όταν ο χρυσοτιλικός τύπος αμιάντου άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως
στη βιομηχανία. Το ενδιαφέρον για εκμετάλλευση του αμιάντου μετατοπίσθηκε στην περιοχή του
ανατολικού Τροόδους, όπου εντοπίσθηκαν πλούσιες φλέβες χρυσοτιλικού αμιάντου κατάλληλου
για οικονομική εκμετάλλευση. Το 1904 δόθηκε σε ορισμένα χωριά το προνόμιο εκμετάλλευσης
αμιάντου του τύπου αυτού στις πλαγιές του Τροόδους.

Ακολούθησε σειρά μεταβιβάσεων του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε διάφορες ξένες εταιρείες
και τελικά περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας “Κυπριακά Αμιαντωρυχεία Λτδ”, στην οποία
παραχωρήθηκε το 1934 μεταλλευτική μίσθωση διάρκειας 99 χρόνων.

Τα Κυπριακά Αμιαντωρυχεία λειτούργησαν κερδοφόρα μέχρι το 1982, όταν η διεθνής
εκστρατεία εναντίον της χρήσης του αμιάντου προκάλεσε την κατακόρυφη μείωση στη ζήτηση
και τις τιμές του αμιάντου και η εταιρεία άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα.
Παράλληλα στο μεταλλείο συσσωρεύονται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και
προβλήματα σταθερότητας των τεράστιων όγκων στείρων υλικών (μπάζων) που
δημιουργήθηκαν από την εκμετάλλευση του μεταλλεύματος.

Η παραγωγή αμιάντου πάνω σε οργανωμένη κλίμακα άρχισε το 1904 στο σημερινό χώρο του
μεταλλείου. Από τότε μέχρι το κλείσιμο του μεταλλείου το 1988 υπολογίζεται ότι παρήχθησαν
ένα εκατομμύριο τόνοι ινών αμιάντου και εξορύχτηκαν 130 εκατομμύρια τόνοι πετρώματος.
Μέχρι το 1950 η εξόρυξη του μεταλλεύματος γινόταν χειρωνακτικά και συνεπώς είχε σχεδόν
απόλυτη εξάρτηση από την απασχόληση μεγάλου αριθμού εργατών (μερικές χιλιάδες), ενώ η
επεξεργασία (διαχωρισμός των ινών αμιάντου από το πέτρωμα) γινόταν σε μια σειρά από
μύλους, χωρίς τη λήψη αυστηρών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι
από τους εργαζόμενους διέμεναν σε πρόχειρα ή προσωρινά καταλύματα γύρω από το χώρο
του μεταλλείου, που σταδιακά μετεξελίχθηκαν σε μόνιμες κατοικίες αναπτύσσοντας έτσι μια
κοινότητα με σχολεία, νοσοκομείο και καταστήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα πρώτα χρόνια
της λειτουργίας του μεταλλείου, το επεξεργασμένο μετάλλευμα μεταφερόταν στη Λεμεσό με
εναέρια γραμμή μήκους 30 km. Αργότερα, με τη βελτίωση του οδικού δικτύου, η μεταφορά
γινόταν με φορτηγά οχήματα.
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Μετά το 1950 άρχισε η μηχανοποίηση του μεταλλείου με τη χρήση μεγάλων μηχανημάτων
εξόρυξης, ενώ από το 1963 λειτούργησε το εννιαόροφο εργοστάσιο εμπλουτισμού.  Αυτό είχε
ως επακόλουθο τη μείωση του εργατικού δυναμικού και τη σταδιακή εγκατάλειψη και ερήμωση
της κοινότητας, που είχε αναπτυχθεί στον ευρύτερο χώρο του μεταλλείου.

1.4.2 Γεωλογικά Στοιχεία

Το μεταλλείο Αμιάντου βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της οροσειράς του Τροόδους, που
θεωρείται ως το πρότυπο οφιολιθικό σύμπλεγμα. Είναι κομμάτι ενός αρχαίου ωκεάνιου φλοιού
που δημιουργήθηκε πριν 90 περίπου εκατομμύρια χρόνια και αποτελείται από πλουτώνια
πετρώματα (χαρτζβουργίτης  σερπεντινίτης, δουνίτης, βερλίτης, πυροξενίτης, γάββρος και
πλαγιογρανίτης), φλεβικά πετρώματα (σύστημα πολλαπλών φλεβών - διαβάσης) και
ηφαιστειακά πετρώματα (βασαλτικές και ανδεσιτικές λάβες).

Ο οφιόλιθος περιέχει αμιαντούχα μεταλλοφορία, υπό μορφή χρυσοτιλικών φλεβών με τυχαία
διάταξη μέσα στο σερπεντινίτη (σερπεντινιωμένο χαρτζβουργίτη) που αποτελεί το κεντρικό
τμήμα του συμπλέγματος και βρίσκεται σε υψόμετρο γύρω στα 1500 m πάνω από τη μέση
στάθμη της θάλασσας. Ως αποτέλεσμα της σερπεντινίωσης, τα συστατικά ορυκτά και κυρίως ο
ολιβίνης, έχουν μετατραπεί σε ορυκτά της ομάδας του σερπεντίνη, όπως λιζαρδίτης, αντιγορίτης
και χρυσοτίλης (αμίαντος).

Ο χρυσοτίλης εμφανίζεται υπό μορφή φλεβών γεμάτων με ίνες εγκάρσια προσανατολισμένες,
των οποίων το μήκος ποικίλει ανάλογα με το πάχος των φλεβών, από μερικά χιλιοστόμετρα
μέχρι 2 cm. Η μέση περιεκτικότητα του κοιτάσματος είναι από 0,8 % έως 1,0 %. Κατά τη
διαδικασία επεξεργασίας και εμπλουτισμού επιτυγχανόταν πολύ ψηλή απόληψη της
μεταλλοφορίας.

1.4.3 Το Μεταλλείο και το φυσικό περιβάλλον

Η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι στενά συνδεδεμένη με τη φύση. Το μετάλλευμα
εξορύσσεται μέσα από τη γη και αυτό επιφέρει μεταβολές στη μορφολογία και βλάστηση του
τόπου.

Η μακρόχρονη λειτουργία του μεταλλείου με τη μέθοδο της επιφανειακής εκμετάλλευσης
επηρέασε αναπόφευκτα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και είχε άμεσες και έμμεσες
επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. Τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που
δημιουργήθηκαν είναι ο τεράστιος κρατήρας εξόρυξης, οι εκτεταμένοι σωροί στείρων (μπάζων)
με απότομα πρανή που καταλαμβάνουν μερικώς τη γύρω κοιλάδα, η ολοκληρωτική καταστροφή
του φυσικού πευκοδάσους της περιοχής, όπως και η ρύπανση από τη παρουσία ινών αμιάντου
στην ατμόσφαιρα (αέρα), στα επιφανειακά νερά, στους υδατοφράκτες κατάντη του ποταμού
«Λούματα τους Αετούς», με πιθανές συνέπειες στην ασφάλεια και στην υγεία των ανθρώπων
που κατοικούν στα γύρω χωριά.

Η απουσία περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι αντιλήψεις που επικρατούσαν και οι προτεραιότητες
της εποχής, είχαν ως αποτέλεσμα την υποτίμηση και περιφρόνηση του περιβάλλοντος κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του μεταλλείου. Μετά τον τερματισμό των μεταλλευτικών εργασιών το
1988 και της μεταλλευτικής μίσθωσης το 1992, το κράτος ανέλαβε το έργο της αποκατάστασης.
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Οι εργασίες αποκατάστασης άρχισαν το φθινόπωρο του 1995 υπό την καθοδήγηση μιας
πολυκλαδικής ομάδας που απαρτίζεται από γεωλόγο, γεωτεχνικό μηχανικό, δασολόγο,
μεταλλειολόγο μηχανικό, πολεοδόμο, υγιεινολόγο και περιβαλλοντολόγο. Οι πιο πάνω ειδικοί
είναι εκπρόσωποι κυβερνητικών Τμημάτων που αποτελούν την Τεχνική Επιτροπή Αμιάντου
που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1992 για να συμβουλεύει και να
βοηθά την εξ Υπουργών Επιτροπή Αμιάντου που επίσης συστάθηκε το 1992 με την ίδια
απόφαση. Οι εργασίες, με κύριους στόχους τη σταθεροποίηση των σωρών των στείρων και την
αναδάσωση και αναχλόαση των διαμορφωμένων περιοχών, εκτελούνται με βάση το Σχέδιο
Αποκατάστασης που ετοιμάστηκε. Η σταθεροποίηση των στείρων είναι αποτέλεσμα εντατικού
προγράμματος μετρήσεων και υπολογισμών του συντελεστή σταθερότητας των πρανών (slope
stability analyses). Η σταθεροποίηση, ανάπλαση και αναδάσωση των στείρων αποτελεί μέρος
του στόχου για ορθή αποκατάσταση της περιοχής του μεταλλείου.

1.4.4 Η αναδάσωση και αναχλόαση στο Μεταλλείο

Με την αναδάσωση επιδιώκεται η επαναφορά του φυσικού τοπίου και η αποκατάσταση του
περιβάλλοντος στο χώρο του μεταλλείου. Οι επί μέρους εργασίες, όπως χωματοκάλυψη,
φύτευση δέντρων και θάμνων και σπορά, συντελούν επίσης στη διασφάλιση της σταθερότητας
των μπάζων αλλά και στη δραστική μείωση των εκτεθειμένων ινών αμιάντου.

Χωματοκάλυψη: Το περιβάλλον των σωρών των σκύρων είναι ιδιαίτερα αφιλόξενο για τη
χλωρίδα. Η βελτίωση των συνθηκών βλάστησης επιτυγχάνεται με κάλυψη του χώρου με γόνιμο
έδαφος (επιφανειακό χώμα). Το πάχος του χώματος φθάνει το ένα μέτρο σε οριζόντιες
επιφάνειες και τα 20-30 cm σε κεκλιμένες. Η χωματοκάλυψη γίνεται με υλικό που προέρχεται
από χωματουργικές εργασίες στα γύρω χωριά ή διαπλατύνσεις δασικών δρόμων. Χρειάζονται
γύρω στα 5.000 m3 χώματος ανά εκτάριο και έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί περί τα 500.000 m3, με
μέσο κόστος €3,50 m3, αν και οι σημερινές τιμές έχουν ξεπεράσει τα €5/m3.

Σπορά: Σε αυτό το στάδιο της αποκατάστασης το αναπλασμένο μέρος του μεταλλείου αρχίζει να
πρασινίζει. Μέχρι το 2009 χρησιμοποιήθηκαν περί τους 10 τόνους σπόροι 20 διαφορετικών
ειδών φυτών, που περιλαμβάνουν θάμνους, ημίθαμνους και πολυετή ποώδη φυτά. Για την
προστασία των σπόρων από τον αέρα και τη βροχή χρησιμοποιούνται κλαδοπλέγματα. Για να
αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας χρησιμοποιούνται ενδημικά και αυτοφυή είδη με στόχο την
αναπαραγωγή της τοπικής φυτικής βλάστησης.

Υδροσπορά: Από το 2002 εισήχθηκε μια νέα μέθοδος, που χρησιμοποιείται ευρύτατα στο
διεθνή χώρο στις αναχλοάσεις πρανών και υποβαθμισμένων περιοχών. Η μέθοδος
υδροσποράς (hydroseeding), όπως ονομάζεται, συνίσταται στην εκτόξευση μίγματος σπόρων,
κολλητικής ουσίας, οργανικού λιπάσματος και υλικού κάλυψης πάνω σε πρανή σε ύψος μέχρι
και 40 μέτρα με τη βοήθεια του υδροσπορέα που αποτελείται από δεξαμενή, αναδευτήρα,
αντλία και αυλό εκτόξευσης. Στη συνέχεια το υλικό σκεπάζεται με άχυρο που εκτοξεύεται με τη
βοήθεια δεύτερου μηχανήματος, του αχυροδιανομέα (aero-mulcher). Η μέθοδος είναι πολύ
αποτελεσματική, πιο γρήγορη και λιγότερο δαπανηρή από τα κλαδοπλέγματα. Τα τελευταία
όμως, προσφέρουν καλύτερη προστασία και συνθήκες ανάπτυξης στα νεόφυτα και έτσι γίνεται
συνδυασμός των δύο εφαρμογών.
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Φύτευση δέντρων και θάμνων: Η επιλογή των φυτών έχει στενή σχέση με το υψόμετρο, το
γεωλογικό υπόβαθρο και τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Έχουν φυτευτεί περί τα
130.000 δέντρα και θάμνοι από 15 αυτοφυή είδη. Η φύτευση γίνεται σε λάκκους διαστάσεων
100x80x80 cm και με πυκνότητα 1,2 m.

Το κόστος των εργασιών αναδάσωσης είναι πολύ ψηλό λόγω των πολύ αντίξοων συνθηκών. Η
ποσοστιαία αναλογία κόστους των επί μέρους εργασιών είναι: μεταφορά χώματος 40%,
κλαδοπλέγματα 30%, μηχανήματα για τη διαμόρφωση και διάνοιξη τάφρων και λάκκων 10%,
σπορά 10% και φύτευση 10%.

1.5 Σχετικά προγράμματα και δράσεις

1.5.1 Το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί την παρούσα σύμβαση

Πρόγραμμα EEA Grants: «Biodiversity Conservation in Restoration and Management of
the Amiantos Asbestos Mine, at Troodos National Forest Park, Cyprus»: Πρόγραμμα (ή
έργο) προϋπολογισμού 1,35 εκατομμυρίων ευρώ με Ανάδοχο το Τμήμα Δασών που
χρηματοδοτείται από τις χώρες τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) – Νορβηγία, Λίχνενσταϊν και Ισλανδία. Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται
στις 16 Ιανουαρίου του 2013 και η τελική πρόταση φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ (α) της παρούσης
σύμβασης. Η περίοδος υλοποίησής του είναι τα έτη 2013, 2014 και 2015 με πιθανότητα μικρή
επέκτασης στις αρχές του 2016.

Οι δράσεις που έχουν προταθεί κατατάσσονται σε επτά ομάδες δραστηριοτήτων (ACTIVITIES)
.όπως πιο κάτω (βλέπε Παράρτημα ΙΙ (α) για την αναλυτική πρόταση):

(α) Δραστηριότητα 1: «Δράσεις προετοιμασίας και απόκτηση εξοπλισμού»: Το Έργο θα αρχίσει
με τον διορισμό του Διευθυντή Έργου και του υποστηρικτικού προσωπικού (λογιστικά,
γραμματεία, επίβλεψη εργασιών πεδίου κτλ), τη σύσταση διατμηματικής Καθοδηγητικής
Επιτροπής, την απόκτηση του εξοπλισμού και την ετοιμασία εγγράφων των διαγωνισμών για τις
δράσεις του πρώτου έτους. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία μεταξύ των οποίων
δύο μικρά οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ένα μικρό πυροσβεστικό όχημα, συλλογείς
σπερμάτων, GPS, φωτογραφική μηχανή, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κ.ά.

(β) Δραστηριότητα 2: «Αξιολόγηση και βελτίωση τεχνικών αποκατάστασης του Μεταλλείου και
εκπαίδευση προσωπικού». Θα εξασφαλιστούν οι υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων υδροσποράς,
αποκατάστασης υποβαθμισμένων περιοχών, Λειτουργού Ασφαλείας και εμπειρογνώμονα
καταπολέμησης εισβλητικών ειδών. Επίσης κατά το δεύτερο έτος θα διοργανωθεί εργαστήρι με
θέμα την ενίσχυση της βιοποικιλότητας στο μεταλλείο. Τρεις Δασικοί Λειτουργοί θα
πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Νορβηγία. Τέλος, οι εισηγήσεις όλων των
εμπειρογνωμόνων θα ενσωματωθούν από τον κύριο εμπειρογνώμονα αποκατάστασης σε ένα
«Οδηγό Αποκατάστασης στο Μεταλλείο Αμιάντου», που θα περιέχει τεχνικές αποκατάστασης,
υδροσποράς, δράσεις βιοποικιλότητας, κανόνες προσωπικής ασφάλειας και τεχνικές
απομάκρυνσης εισβλητικών ειδών.
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(γ) Δραστηριότητα 3: «Τοπιοτέχνηση Μεταλλείου». Περιλαμβάνει την κατασκευή τεχνητής λίμνης
στον κεντρικό κρατήρα του Μεταλλείου δυναμικότητας 30.000 – 40.000 m3 νερού, φύτευση στα
όρια της λίμνης με υδρόφιλη βλάστηση, κατασκευή περιμετρικού μονοπατιού μήκους 500-600
μέτρων με στοιχειώδεις διευκολύνσεις για τον επισκέπτη και την ασφαλτόστρωση τμήματος
δρόμου μπροστά από τη λίμνη.

(δ) Δραστηριότητα 4:«Προστασία άγριας ζωής - πανίδας». Περιλαμβάνει την τοποθέτηση 100
τεχνητών φωλιών, την εγκατάσταση σημείων ύδρευσης, τη φύτευση καρποφόρων και άλλων
δέντρων και θάμνων για βελτίωση των συνθηκών διατροφής, τη σπορά σε αριθμό σημείων με
ψυχανθή και κατάλληλα αγρωστώδη, τροποποιήσεις σε υφιστάμενη κατοικία για βελτίωση των
συνθηκών φωλιάσματος νυχτερίδων και την κατασκευή ξερολιθιών για τα ερπετά και πουλιά.

(ε) Δραστηριότητα 5: «Αποκατάσταση Μεταλλείου». Περιλαμβάνει την αποκατάσταση 14
εκταρίων μπάζων στο Μεταλλείο χρησιμοποιώντας βελτιωμένες τεχνικές. Η αποκατάσταση θα
περιλάβει σταθεροποίηση και διαμόρφωση μπάζων, μεταφορά και τοποθέτηση επιφανειακού
χώματος, προετοιμασία εδάφους, φύτευση και σπορά, κλαδοπλέγματα και υδροσπορά καθώς
και περιποίηση των αναδασώσεων που θα εγκατασταθούν.

(στ) Δραστηριότητα 6: «Δημοσιότητα». Περιλαμβάνει τη διοργάνωση τριών κύριων εκδηλώσεων
ενημέρωσης για το έργο, την παραγωγή μιας ταινίας διάρκειας 15 λεπτών, λειτουργία
ιστοσελίδας για το έργο, τοποθέτηση δύο πινακίδων και μιας αναμνηστικής πλάκας, παραγωγή
αφισών και φυλλαδίου, άρθρα κτλ.

(ζ) Δραστηριότητα 7: «Διαχείριση Έργου». Περιλαμβάνει την πρόσληψη δύο πτυχιούχων,
Δασολόγου και Βιολόγου και το διορισμό Διευθυντή Έργου και της ομάδας υποστήριξης που θα
αποτελείται από αριθμό δασικών υπαλλήλων. Επίσης τη σύσταση Καθοδηγητικής Επιτροπής
από αρμόδια κυβερνητικά τμήματα (Γραφείο Προγραμματισμού και Τμήματα Γεωλογικής
Επισκόπησης και Αναπτύξεως Υδάτων και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμιάντου)
που θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου.

1.5.2 Προγράμματα στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αποκατάστασης του χώρου του εγκαταλειμμένου
μεταλλείου αμιάντου, έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

Μελέτη επικινδυνότητας από την ύπαρξη του εγκαταλειμμένου μεταλλείου, που περιλάμβανε
δειγματοληψίες και αναλύσεις υπόγειων και επιφανειακών νερών, πετρωμάτων, εδάφους και
ατμοσφαιρικού αέρα τόσο μέσα όσο και εκτός του χώρου του μεταλλείου Αμιάντου και εκτίμηση
του κινδύνου τους περιοχής του μεταλλείου ανάλογα με την περιεκτικότητα ινωδών ορυκτών με
βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από την μελέτη.
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Μελέτη των πετρωμάτων που δυνατόν να περιέχουν ινώδη ορυκτά στην περιοχή Τροόδους η
οποία περιλάμβανε λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση, δειγματοληψία πετρωμάτων,
ανάλυση και καθορισμό τους περιεκτικότητας των πετρωμάτων σε ινώδη ορυκτά και εκτίμηση
του κινδύνου τους περιοχής ανάλογα με την περιεκτικότητα ινωδών ορυκτών στα πετρώματα.

Παρακολούθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα με ετήσιες δειγματοληψίες και ανάλυση
των φίλτρων για την περιεκτικότητά τους σε ίνες αμιάντου (μια δραστηριότητα που συνεχίζει).

Τα πορίσματα των μελετών αυτών θα τεθούν στη διάθεση του Ανάδοχου.

1.5.2 Άλλα προγράμματα και δράσεις

Βοτανικός Κήπος Αμιάντου: Το Τμήμα Δασών λειτούργησε από το 2010 το Βοτανικό Κήπο
Τροόδους «Α. Γ. Λεβέντης» στο βορειοδυτικό όριο του Μεταλλείου παρά τον κύριο δρόμο
Καρβουνά – Τροόδους. Μέσα στον Κήπο λειτουργεί Κέντρο Επισκεπτών (Visitor Center) με
διάφορα εκθέματα. Η ανάπτυξη του Κήπου βρίσκεται στα αρχικά στάδια και στην τελική του
μορφή θα καλύψει έκταση πέραν των 20-25 δεκαρίων. Ο Κήπος δέχεται ήδη αρκετούς
επισκέπτες και είναι ανοικτός μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες της δημόσιας υπηρεσίας.

Πρόγραμμα ΓΕΩ.ΤΟΠΙ.Α: Έργο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα –
Κύπρος 2007-2013 με κύριο αντικείμενο τη δημιουργία του Γεωπάρκου Τροόδους. Άρχισε το
Ιούλιο του 2011 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013. Στο έργο συμμετέχουν το Τμήμα
Γεωλογικής Επισκόπησης, το Τμήμα Δασών και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Τροόδους.
Ο χώρος του Μεταλλείου έχει επιλεγεί για τη δημιουργία του Κέντρου Επισκεπτών του
Γεωπάρκου με την αναπαλαίωση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου και ήδη οι εργασίες έχουν
αρχίσει με τον καθαρισμό της στέγης από τις ίνες και την κατακύρωση της προσφοράς
Συμβούλων μελετητών. Οι εργασίες αποκατάστασης θα αρχίσουν στις αρχές του θέρους του
2012.

Πρόγραμμα LIFE+ “JUNIPERCY”: Πρόγραμμα LIFE+ που αποσκοπεί σε αποκατάσταση
φυσικού οικοτόπου εκτός του Μεταλλείου. Ο χώρος επηρεάζεται καθώς έχει αποφασιστεί να
υλοποιηθεί μία συγκεκριμένη δράση με τη δημιουργία Τράπεζας Σπερμάτων (Seed Bank) στα
πρώην Γραφεία του Μεταλλείου. Η Τράπεζα Σπερμάτων θα περιλαμβάνει ψυκτικό θάλαμο 10
m3 και χώρο καθαρισμού και προετοιμασίας των σπερμάτων.

Δημιουργία Γηπέδου για την Κοινότητα Αμιάντου: Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου του έτους 2009, η Τεχνική Επιτροπή Αμιάντου θα πρέπει να υλοποιήσει/προωθήσει
σειρά έργων στην Κοινότητα αναγνωρίζοντας το κόστος που έχει πληρώσει η Κοινότητα από τη
λειτουργία αλλά και την ύπαρξη του Μεταλλείου στην άμεση γειτονία της. Μεταξύ των έργων
που αποφασίστηκαν είναι και Κοινοτικό Γήπεδο μέσα σε 3-4 χρόνια από την απόφαση σε
κρατική δασική γη που χρησιμοποιήθηκε ως γήπεδο κατά την περίοδο λειτουργίας του
Μεταλλείου και που βρίσκεται στο βορειοδυτικό όριο του μεταλλείου.

Προσπάθεια ανάκτησης των κατοικιών του Μεταλλείου που κατέχονται παράνομα: Από το
κλείσιμο του Μεταλλείου μέχρι σήμερα αριθμός κατοικιών στο Μεταλλείο κατέχονται χωρίς την
άδεια του ιδιοκτήτη που είναι το κράτος, με διαχειριστή το Τμήμα Δασών, από ιδιώτες που
εργάστηκαν οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους στο μεταλλείο. Αρχικά κατείχοντο ένας μεγαλύτερος
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αριθμός κατοικιών (γύρω στις 45) ενώ σήμερα μετά και από τις προσπάθειες της Τεχνικής
Επιτροπής Αμιάντου και του Τμήματος Δασών μόνο 26 κατοικίες κατέχονται. Μετά από
πολύχρονες συζητήσεις, ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε να καταχωρίσει δικαστική αγωγή
εντός του 2011 για ανάκτηση των κατοικιών από το κράτος αλλά αναμένεται ότι η διαδικασία θα
είναι χρονοβόρα.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1 Γενικός στόχος

Ο γενικός στόχος της Σύμβασης είναι ο ακόλουθος:

«Η αποτελεσματική υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο έργο
“Biodiversity conservation in restoration & management of the Amiantos asbestos mine
in Troodos National Forest Park” σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές και
χρονοδιαγράμματα της εγκεκριμένης πρότασης και του κανόνες που διέπουν τη
χρηματοδότηση του έργου καθώς και την εθνική νομοθεσία».

2.2 Ειδικοί στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι της Σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:

 Η ετοιμασία μελετών και εκθέσεων ή και αναλυτικών προγραμμάτων εργασίας για
υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση
και τις εκάστοτε τροποποιήσεις και η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης.

 Η τήρηση στοιχείων και τεκμηρίων για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται υπό το
συντονισμό του εμπειρογνώμονα.

 Η παροχή υποστήριξης και συνεργασία με άλλους ειδικούς εμπειρογνώμονες.

 Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
έργου.

2.3 Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα που αναμένονται με την υλοποίηση της σύμβασης παρατίθενται στη συνέχεια:

 Ετοιμασία εξειδικευμένων μελετών για επί μέρους δράσεις του έργου: Οι μελέτες αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 4.2 πιο κάτω, και αφορούν μελέτη φύτευσης
υγρόφιλης βλάστησης, φύτευσης καρποφόρων δέντρων και διενέργειας σπορών για την
άγρια ζωή, σχέδιο αναδάσωσης για τα έτη 2014 και 2015 και καταγραφή ζημιών και
ξηράνσεων φυτών το Μάρτιο στα δύο τελευταία έτη του έργου.

 Απογραφή δειγματοληπτικών επιφανειών και συμπλήρωση εντύπων για αξιολόγηση
της απόδοσης των φυτικών ειδών και τεχνικών αποκατάστασης: Ο Ανάδοχος σε
συνεργασία με τον Βιολόγο του οποίου οι εργασίες επίσης θα εξασφαλιστούν, θα προβεί σε
απογραφή των δειγματοληπτικών επιφανειών θα συμπληρώσει το έντυπο για κάθε μια και θα
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αποστείλει τις πληροφορίες στον εμπειρογνώμονα αποκατάστασης. Η εργασία αναμένεται να
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2013.

 Συνεργασία και υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων του έργου: Ο Ανάδοχος θα παρέχει
υποστήριξη με διάφορους τρόπους στους εμπειρογνώμονες του έργου των οποίων οι
υπηρεσίες θα αγοραστούν για εξειδικευμένα θέματα όπως οι εμπειρογνώμονες για την
αποκατάσταση μεταλλείων, υδροσπορά και έλεγχο εισβλητικών φυτικών ειδών.

 Χαρτογράφηση με χρήση GPS των διαφόρων δραστηριοτήτων του έργου:
Χαρτογράφηση χώρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος, φυτεύσεων, σπορών κτλ. Τα
αποτελέσματα της χαρτογράφησης θα αξιοποιούνται για τις εκθέσεις προόδου, την
ιστοσελίδα και τεκμηρίωση εκτέλεσης των εργασιών.

 Τήρηση στοιχείων μεταξύ των οποίων και φωτογραφιών για τις διάφορες
δραστηριότητες στις οποίες θα εμπλέκεται: Οι φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες θα
αξιοποιούνται στις εκθέσεις του έργου και στην ιστοσελίδα του έργου.

 Οργάνωση εξειδικευμένων δραστηριοτήτων όπως φυτεύσεων και συλλογή
σπερμάτων: Θα οργανώσει τη φύτευση καρποφόρων δέντρων για την άγρια ζωή, σπορών
για την άγρια ζωή και συλλογή σπερμάτων για τις σπορές και υδροσπορά για τις εργασίες
αποκατάστασης.

 Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις και σεμινάρια που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του
έργου: Θα συμμετέχει στις τρεις κύριες ενημερωτικές εκδηλώσεις δημοσιότητας και όλα τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια/ημερίδες που προβλέπονται στο έργο.

 Επιμέλεια κειμένων που αφορούν συγκεκριμένες δραστηριότητες: Θα μεταφράσει στην
Αγγλική/Ελληνική τον Οδηγό Αποκατάστασης (ανάλογα με τη γλώσσα του εμπειρογνώμονα)
και στην Ελληνική τους Οδηγούς Ελέγχου Εισβλητικών Ειδών και ορθής εφαρμογής της
Υδροσποράς.

 Συμβολή στην ετοιμασία των εκθέσεων του έργου: Θα συνεργάζεται με τον
εμπειρογνώμονα Βιολόγο και το Διευθυντή του Έργου για την ετοιμασία των εκθέσεων
προόδου, των ετήσιων εκθέσεων και της τελικής έκθεσης του έργου.
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3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

3.1 Προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης

Οι κυριότερες συνθήκες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης είναι οι
ακόλουθες:

(α). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει αμέσως και να κατανοήσει πλήρως το  περιεχόμενο και
στόχους του έργου «Biodiversity Conservation in Restoration and Management of the
Amiantos Asbestos Mine, in Troodos National Forest Park, Cyprus»: τους κανονισμούς και
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται.

(β). Αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σε κάθε φάση της σύμβασης, καθώς οι διάφορες
φάσεις του έργου είναι σε σημαντικό βαθμό αλληλοεξαρτώμενες και διότι η σύμβαση αποτελεί
μέρος συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος με αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

(γ). Στενή συνεργασία με τον Διευθυντή του Έργου, και τους δασικούς υπαλλήλους που θα
αποτελούν την ομάδα υλοποίησης του έργου.

(δ). Καλή γνώση των φυτικών ειδών της περιοχής, των τεχνικών που χρησιμοποιούνται και του
ευρύτερου χώρου του Μεταλλείου.

(ε) Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει το GPS επαρκώς και σε περίπτωση που
κριθεί αναγκαίο θα παρακολουθήσει σύντομη εκπαίδευση (1-2 μερών) για να εξοικειωθεί με το
όργανο.

Η εκτέλεση της Σύμβασης πρέπει να αρχίσει αμέσως μετά την υπογραφή των συμβολαίων.

Οι επί μέρους δραστηριότητες της Σύμβασης είναι αλληλοεξαρτώμενες μεταξύ τους και σε
μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο θα δοθούν οι πληροφορίες στον Ανάδοχο,
την αρτιότητα των στοιχείων και την ικανότητα του Αναδόχου να αξιολογήσει σωστά τα
δεδομένα.
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3.2 Κίνδυνοι

Οι κύριοι κίνδυνοι για την μη υλοποίηση των αντικειμένων της Σύμβασης είναι:

(α). Μη επαρκής γνώση και κατανόηση του περιεχομένου και των στόχων του έργου.

(β). Απροσεξίες και έλλειψη συνέπειας και συστηματικότητας από πλευράς του Αναδόχου.

(δ). Καθυστερήσεις  που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους.

(ε). Έλλειψη ακρίβειας και επιμέλειας στις μετρήσεις, στη συλλογή των πληροφοριών και στην
αξιολόγησή τους.

(στ) Μη επαρκής κατανόηση και γνώση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών αποκατάστασης,
φυτικών ειδών και διαδικασιών.

(ζ). Μη επαρκής υποστήριξη του Αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή.

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Γενικά

Οι δραστηριότητες που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος όπως προκύπτει και από τα προηγούμενα
εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες:

(α) Ενέργειες οικονομικής / γραμματειακής υποστήριξης (κυρίως ετοιμασία εκθέσεων αναφοράς,
τήρηση στοιχείων, επιμέλεια κειμένων κτλ)

(β) Ενέργειες που έχουν σχέση με το φυσικό αντικείμενο όπως χαρτογράφηση, ετοιμασία
μελετών και εκθέσεων, προγραμματισμός συγκεκριμένων ενεργειών κτλ

4.2 Ανάλυση δραστηριοτήτων

α) Αρχικές διαβουλεύσεις με ΤΔ (1ος μήνας): Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης
θα έχει συναντήσεις με τον Περιφερειακό Δασικό Λειτουργό Τροόδους, τον υπεύθυνο της
Σύμβασης και τον Διευθυντή έργου, κατά τις οποίες θα συζητηθεί διεξοδικά το αντικείμενο της
Σύμβασης και θα δοθούν οι αναγκαίες διευκρινήσεις. Εάν ο Δασολόγος δεν γνωρίζει καλά τη
χρήση GPS τότε θα τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης από τον Κλάδο Χωρομετρίας του ΤΔ στα
αρχικά στάδια και είναι πιθανόν να χρειαστεί να μεταβεί στη Λευκωσία με δικά του έξοδα.

β) Μελέτη και κατανόηση όλων των εγγράφων του έργου και δημιουργία αρχείων για το
έργο (1-2ος μήνας): Ο Ανάδοχος θα πάρει από τον Διευθυντή του έργου όλα τα σχετικά
έγγραφα σε εκτύπωση και όσα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή, θα τα ταξινομήσει και
θα τα μελετήσει ώστε να πάρει μια πλήρη εικόνα για το περιεχόμενο του έργου και τις δράσεις
που θα υλοποιήσει το ΤΔ και ο ίδιος. Ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ένα ξεχωριστό αρχείο για το
έργο με όλο το υλικό που θα του δοθεί και τις επιπρόσθετες πληροφορίες που θα συλλέγει ή θα
παράγει.

γ) Εξοικείωση με το χώρο του Μεταλλείου και ενημέρωση για τις τεχνικές αποκατάστασης
και αναδάσωσης/αναχλόασης καθώς και τα είδη φυτών που χρησιμοποιούνται (1-2ος

μήνας):
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Για να μπορέσει να εκτελέσει τις εργασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση ο Ανάδοχος θα
πρέπει να εξοικειωθεί πλήρως με το χώρο του Μεταλλείου, τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται,
τους χώρους αποθήκευσης υλικών, τον εξοπλισμό, τους χάρτες της περιοχής κτλ. Αυτό θα γίνει
με τη συνοδεία και ενημέρωση από δασικό υπάλληλο που υπηρετεί στην περιοχή.

(δ) Συλλογή στοιχείων και ετοιμασία ντοσιέ πληροφοριών με την υφιστάμενη κατάσταση
που θα δοθούν στους τρεις εμπειρογνώμονες (αποκατάστασης, υδροσποράς και
εισβλητικών ειδών)[αποκατάστασης 2ος μήνας, υδροσποράς 6ος μήνας και εισβλητικών
ειδών 6ος μήνας)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συλλέξει και να οργανώσει τα διαθέσιμα στοιχεία, εκθέσεις, χάρτες
και φωτογραφίες αλλά και να ετοιμάσει σύντομες περιγραφές όπου δεν υπάρχουν στην Αγγλική
ή στην Ελληνική (ανάλογα με τη γλώσσα του εμπειρογνώμονα) ώστε να ετοιμαστούν
ολοκληρωμένα σετ πληροφοριών που θα δοθούν στους εμπειρογνώμονες των οποίων οι
υπηρεσίες θα αγοραστούν μέσω διαγωνισμών ώστε αυτοί να μπορέσουν να εκτελέσουν τους
όρους εντολής τους.

(ε) Παραλαβή των εμπειρογνωμόνων από το αεροδρόμιο (και τα τρία χρόνια):

Στα πλαίσια του έργου θα αγοραστούν υπηρεσίες από διάφορους εμπειρογνώμονες μερικοί
από τους οποίους αναμένεται να είναι ξένοι επειδή δεν υπάρχουν ειδικοί στην Κύπρο στα
θέματα αυτά π.χ. αποκατάσταση μεταλλείων, υδροσπορά και εισβλητικά είδη. Ο Ανάδοχος θα
έχει την υποχρέωση αφού συνεννοηθεί με το Διευθυντή του έργου να παραλαμβάνει τους
εμπειρογνώμονες από το αεροδρόμιο – ανεξάρτητα αν η άφιξή τους είναι σε μη εργάσιμες ώρες
– και να τους οδηγεί στον τόπο διαμονής τους. Κατά τη μετακίνησή του θα χρησιμοποιεί ένα
από τα αυτοκίνητα του έργου. Υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν 6 εώς 8 αφίξεις και 6 εώς 8
αναχωρήσεις.

(στ) Συνεργασία με τον εμπειρογνώμονα αποκατάστασης για ετοιμασία μεθόδων
αξιολόγησης των τεχνικών που ήδη χρησιμοποιούνται και των εντύπων που θα
χρησιμοποιηθούν για την απογραφή των δειγματοεπειφανειών (6-7 μήνας).

Ο εμπειρογνώμονας αποκατάστασης αναμένεται στην Κύπρο γύρω στον Ιούνιο του 2013 για
πρώτη φορά. Για να σχεδιάσει τον τρόπο συλλογής των αναγκαίων πληροφοριών για
αξιολόγηση της απόδοσης των διαφόρων ειδών φυτών καθώς και των μεθόδων, θα χρειαστεί
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να συλλέξει αυτές τις
πληροφορίες και να τις παραδώσει στον εμπειρογνώμονα.

(ζ) Απογραφή των δειγματοληπτικών επιφανειών (Ιούνιος – Αύγουστος), οργάνωση των
στοιχείων και αποστολή στον εμπειρογνώμονα αποκατάστασης για αξιολόγηση σε
συνεργασία με τον Βιολόγο που επίσης θα προσληφθεί (6-8 μήνας).

Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με τον Βιολόγο που θα προσληφθεί για το έργο θα τοποθετήσουν
στο έδαφος τις δειγματοεπιφάνειες και θα συλλέξουν τις πληροφορίες που θα καθοριστούν από
τον εμπειρογνώμονα αποκατάστασης συμπληρώνοντας το έντυπο πεδίου. Στη συνέχεια θα τις
περάσουν σε Η/Υ και θα τις στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στον εμπειρογνώμονα για
επεξεργασία και τελική αξιολόγηση.

(η) Συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, σεμινάρια και συσκέψεις που θα γίνονται στα
πλαίσια του έργου (καθόλη τη διάρκεια του έργου).
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Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις δημοσιότητας, αλλά
και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται στο έργο.

(θ) Συνεργασία με τον εμπειρογνώμονα αποκατάστασης και μετάφραση του Οδηγού
Αποκατάστασης στην Αγγλική ή Ελληνική (2015).

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη μετάφρασης στην Αγγλική ή στην Ελληνική (αναλόγως της
γλώσσας του ειδικού) του Οδηγού Αποκατάστασης που θα ετοιμαστεί από τον εμπειρογνώμονα
όπως περιγράφεται στην πρόταση του έργου.

(ι) Χαρτογράφηση των θέσεων από όπου θα απομακρυνθούν τα εισβλητικά είδη (9ος

μήνας).

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει χάρτες με τις θέσεις των εισβλητικών ειδών (1000 δέντρα/θάμνοι) που
θα απομακρυνθούν τον Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2013.

(κ) Μετάφραση του Οδηγού Απομάκρυνσης των εισβλητικών ειδών που θα ετοιμαστεί
από τον ειδικό εμπειρογνώμονα (2014)

Ο εμπειρογνώμονας για τα εισβλητικά είδη θα ετοιμάσει στην Αγγλική (καθώς δεν προβλέπεται
να είναι ελληνόφωνος) Οδηγό Απομάκρυνσης Ξυλωδών Εισβλητικών Ειδών και ο Ανάδοχος θα
έχει την ευθύνη να μεταφράσει και να επιμεληθεί τον Οδηγό αυτόν στην Ελληνική γλώσσα περί
το τέλος Νοεμβρίου του 2014.

(λ) Επίβλεψη των εργασιών διαμόρφωσης/εκβάθυνσης του πυθμένα και πρανών της
λίμνης στον κεντρικό κρατήρα (2014).

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επίβλεψης των εργασιών διαμόρφωσης του πυθμένα και
πρανών της λίμνης που θα κατασκευαστεί, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα
καθοριστούν από τους μελετητές. Η εργασία της διαμόρφωσης προβλέπεται να γίνει το
Φθινόπωρο του 2014.

(μ) Ετοιμασία έκθεσης/μελέτης για τη φύτευση της υγρόφιλης βλάστησης γύρω από τη
λίμνη (θέσεις φύετευσης, είδη κτλ) [21ος μήνας].

Τα σχέδια που θα ετοιμαστούν από τους μελετητές (Αρχιτέκτονα και Πολιτικό Μηχανικό) για τη
δημιουργία λίμνης θα καθορίζουν και τις θέσεις που προσφέρονται για φύτευση. Ο Ανάδοχος θα
ετοιμάσει μελέτη σχεδιασμού φύτευσης των χώρων αυτών. Η εργασία θα γίνει το Νοέμβριο του
2014.

(ν) Ετοιμασία μελέτης σχετικά με τη φύτευση καρποφόρων δέντρων και σποράς
ψυχανθών και αγρωστωδών για την άγρια ζωή (9ος μήνας]

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει μελέτη σχετικά με τη φύτευση καρποφόρων
δέντρων και τις σπορές για τις ανάγκες της άγριας ζωής πριν το τέλος Αυγούστου 2013. Η
μελέτη θα προσδιορίζει μεταξύ άλλων, τις θέσεις καθώς και τα είδη των φυτών που θα
χρησιμοποιηθούν. Στη συνέχεια θα οργανώσει τη φύτευση και σπορά που θα πραγματοποιηθεί
και στα τρία έτη της σύμβασης.

(ξ) Οργάνωση των εργασιών συλλογής σπερμάτων που θα χρησιμοποιείται στην
υδροσπορά και σπορά [και τα τρία χρόνια]
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Σε συνεργασία με τον ειδικό αποκατάστασης θα καταρτιστεί κατάλογος φυτικών ειδών που θα
χρησιμοποιούνται στις σπορές στο Μεταλλείο. Ο Ανάδοχος θα οργανώσει τη συλλογή σπόρων
χρησιμοποιώντας συνεργείο ωρομισθίων του ΤΔ. Η συλλογή των σπόρων θα γίνεται κατά την
περίοδο Μαΐου έως τον Οκτώβριο κάθε χρόνο ανάλογο με το χρόνο ωρίμανσης των σπερμάτων
κάθε φυτού.

(ο) Σχεδιασμός της φύτευσης και σποράς (2 τελευταία χρόνια)

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει για τα τελευταία 2 έτη (2014 και 2015) σχέδιο αναδάσωσης
λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του εμπειρογνώμονα αποκατάστασης αλλά και του Διευθυντή
του έργου. Για τον πρώτο χρόνο το σχέδιο θα ετοιμαστεί από το ΤΔ. Τα σχέδια θα
υποβάλλονται τον Απρίλιο κάθε έτους.

(π) Χαρτογράφηση των θέσεων όπου εκτελείται η αποκατάσταση (σπορά, υδροσπορά,
κλαδοπλέγματα και φύτευση ξεχωριστά) και ετοιμασία έκθεσης κάθε χρόνο

Μετά το τέλος κάθε φυτευτικής περιόδου (τέλος Νοεμβρίου) ο Ανάδοχος θα χαρτογραφεί και θα
καταγράφει όλες τις πληροφορίες για την έκταση στην οποία θα γίνεται αποκατάσταση. Η
χαρτογράφηση θα γίνεται με GPS και οι συντεταγμένες θα δίνονται στον Κλάδο Χωρομετρίας
του Τμήματος Δασών για να ετοιμάζονται οι σχετικοί χάρτες. Αφού ετοιμαστούν οι χάρτες ο
Ανάδοχος θα υποβάλλει έκθεση πριν το τέλος του έτους στο Διευθυντή του έργου.

(ρ) Αξιολόγηση της επιτυχίας της αποκατάστασης κάθε χρόνου, καταγραφή ζημιών από
διάβρωση και απωλειών που πρέπει να αναπληρωθούν [15ος και 27ος μήνας]

Τον Μάρτιο των δύο τελευταίων ετών υλοποίησης του έργου (2014 και 2015)  ο Ανάδοχος θα
προβαίνει μόλις το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες σε καταγραφή των ζημιών που συνήθως
προκαλούνται στους χώρους αποκατάστασης από ακραία καιρικά φαινόμενα (κυρίως έντονες
βροχοπτώσεις) όπως διάβρωση καθώς και ξηράνσεις φυτών. Η έκθεση μαζί με χάρτες, κείμενα
και φωτογραφίες θα υποβάλλεται στο Συντονιστή για σχεδιασμό μέτρων αποκατάστασης των
ζημιών κατά τον Απρίλιο κάθε έτους.

(σ) Λήψη φωτογραφιών για όλες τις εργασίες που προνοεί το έργο που θα
παραχωρούνται στον Βιολόγο για τη φωτογραφική τεκμηρίωση όλων των εργασιών (και
τα τρία έτη).

Για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του έργου απαιτείται κατάλληλη τεκμηρίωση μεταξύ των
στοιχείων τεκμηρίωσης είναι και η φωτογράφηση. Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη να παίρνει
φωτογραφίες από όλες τις εργασίες που θα εμπλέκεται οι οποίες θα δίνονται στον Βιολόγο που
θα τηρεί το αρχείο φωτογραφιών ενώ μέρος τους θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του έργου. Οι
φωτογραφίες θα παραδίδονται στον Συντονιστή της Σύμβασης σε μία εβδομάδα μετά τη λήξη
κάθε τετραμηνίας. Η πρώτη παράδοση θα γίνει την πρώτη εβδομάδα Μαΐου 2013.

(τ) Συλλογή υλικού που θα χρησιμοποιείται για την ιστοσελίδα του έργου (και τα τρία έτη).

Στο έργο προβλέπεται η δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας που θα δημιουργηθεί με την αγορά
υπηρεσιών από γραφείο που εξειδικεύεται στο θέμα. Η ετοιμασία του πληροφοριακού υλικού θα
είναι ευθύνη του Βιολόγου που θα προσληφθεί με σύμβαση, αλλά ο Ανάδοχος της παρούσας
σύμβασης ως εμπλεκόμενος σε αρκετές δράσεις θα έχει την ευθύνη να συγκεντρώνει κατάλληλο
πληροφοριακό υλικό από τις δράσεις που θα υλοποιεί (φωτογραφίες, κείμενα, χάρτες κτλ) τις
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οποίες θα οργανώνει σε κατάλληλη μορφή και θα υποβάλλει ανά τετραμηνία στο Συντονιστή της
Σύμβασης που θα τις εγκρίνει για προώθηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

(υ) Συνεργασία με τον Βιολόγο και τον Διευθυντή του έργου για την ετοιμασία των
εκθέσεων που απαιτούνται (και στα τρία έτη).

Η συμφωνία που έχει υπογράψει το ΤΔ με το Γραφείο Προγραμματισμού για τη
συγχρηματοδότηση του έργου προβλέπει την ετοιμασία και υποβολή διαφόρων εκθέσεων
προόδου του έργου (τετραμηνιαίες), εκθέσεις για παρεκκλίσεις (irregularity reports), ετήσιες
εκθέσεις και τελική έκθεση που θα περιλαμβάνουν και οικονομική ανάλυση. Η ετοιμασία των
εκθέσεων αυτών είναι πολύ σημαντική εργασία και ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος κατά την
περίοδο που θα ετοιμάζονται οι εκθέσεις (περίπου 2-3 μέρες για κάθε έκθεση) να αφιερώνει όσο
χρόνο απαιτείται και να βοηθά στην ετοιμασία τους παρέχοντας τις πληροφορίες που θα
συγκεντρώνει. Πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις που απαιτούνται για το έργο φαίνονται στον
σχετικό Κανονισμό του έργου (Regulation on the Implementation of the EEA Financial
Mechanism 2009-2014) και στο Συμβόλαιο του Έργου (Project Contract) που επισυνάπτονται
ως Παράρτημα II(β) στα έγγραφα του διαγωνσιμού.

Τέλος τονίζεται ότι ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τον Περιφερειακό Δασικό
Λειτουργό Τροόδους, θα συνδράμει στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Σημειώνεται
ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε σοβαρό περιστατικό μεγάλης πυρκαγιάς.

4.3 Διοίκηση έργου

4.3.1 Αρμόδια υπηρεσία

Αρμόδιος για τη διαχείριση της Σύμβασης και την υλοποίηση των έργων που προβλέπονται
στην παρούσα Σύμβαση είναι η Δασική Περιφέρεια Τροόδους.

4.3.2 Αποδέκτης των υπηρεσιών

Ο αποδέκτης των υπηρεσιών του Αναδόχου θα είναι η Δασική Περιφέρεια Τροόδους και ο
Υπεύθυνος Συντονιστής της Σύμβασης που θα οριστεί από το ΤΔ.

4.3.3 Οργανωτική δομή

4.3.3.1 Οργανωτική δομή Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Συντονιστή της Σύμβασης ο οποίος θα παρακολουθεί, θα ελέγχει
και θα υποστηρίζει τον Ανάδοχο. Επίσης θα είναι ο παραλήπτης όλων των παραδοτέων της
Σύμβασης.

4.3.3.2 Οργανωτική δομή Αναδόχου

Ο Ανάδοχος θα είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του Αντικειμένου της Σύμβασης σε όλες τις
φάσεις του, μέχρι την τελική παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή. Αυτό περιλαμβάνει τη
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διοίκηση του έργου και την εξασφάλιση του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων του
Αντικειμένου της Σύμβασης. Επειδή πρόκειται για απλή σύμβαση, δεν απαιτείται από τον
Ανάδοχο ιδιαίτερη οργανωτική δομή.

4.3.4 Παροχή διευκολύνσεων από την Αναθέτουσα Αρχή

Οι διευκολύνσεις που θα παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο είναι οι ακόλουθες:

(α) Στις επισκέψεις στο πεδίο όταν απαιτείται το ΤΔ θα διαθέτει Λειτουργό που θα συνοδεύει το
προσωπικό του Ανάδοχου καθώς και όχημα για τη μετακίνησή τους, νοουμένου ότι οι
επισκέψεις πραγματοποιούνται σε εργάσιμες μέρες της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου όλες τις πληροφορίες και στοιχεία που σχετίζονται με το
αντικείμενο της Σύμβασης, όπως φωτογραφικό υλικό, κείμενα, χάρτες, σχέδια κατασκευαστικά
και άλλα.

(γ) Το ΤΔ θα διευκολύνει το προσωπικό του Αναδόχου στις επαφές που μπορεί να χρειαστεί να
έχει με τρίτους όπως με το Γραφείο Προγραμματισμού, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμιάντου κτλ.

(δ) Θα διαθέτει χώρο Γραφείου στον Ανάδοχο όταν θα είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται στα
Γραφεία του ΤΔ καθώς και βασικό εξοπλισμό Γραφείου όπως ΗΥ και γραφική ύλη.

(ε) Θα εκπαιδεύσει, αν χρειάζεται τον Ανάδοχο στο GPS και θα τον εφοδιάσει με φωτογραφική
μηχανή για τη λήψη φωτογραφιών.

5. ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τόπος εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Ο κύριος τόπος εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η περιοχή του Τροόδους, και ιδιαίτερα η περιοχή
του Μεταλλείου Αμιάντου. Επίσης, για ένα αριθμό ημερών που δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα
ο Ανάδοχος θα απαιτείται να εργάζεται στους Δασικούς Σταθμούς Πλατανιών ή του Σαϊττά.
Τέλος κάποιες μέρες (όχι περισσότερες από 10 κάθε χρόνο) μπορεί να απαιτηθεί να μεταβαίνει
στη Λευκωσία ή στα αεροδρόμια Λάρνακας ή Πάφου για παραλαβή των εμπειρογνωμόνων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ανάδοχος δεν θα έχει καθορισμένο ωράριο εργασίας, αλλά για να
μπορέσει να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης θα πρέπει κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου δηλαδή μέχρι να υλοποιηθεί και η τελευταία δραστηριότητα του έργου, να
παρευρίσκεται στους χώρους εργασίας για ένα μεγάλο αριθμό ωρών όπως πιο κάτω:

(α) Όταν θα διεξάγεται εργασία πεδίου (στο Μεταλλείο ή αλλού) θα μεταβαίνει μαζί με δασικό
υπάλληλο σε εργάσιμες μέρες και ώρες στο Δάσος – αν και το απόγευμα μπορεί να χρειαστεί να
καθυστερήσουν πέραν του συνήθους ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Κατά τις μέρες εκδηλώσεων του Έργου (ημερίδων, συναντήσεων κτλ) θα είναι
υποχρεωμένος να συμμετέχει τόσο κατά την ημέρα της εκδήλωσης όσο και στην προετοιμασία.

(γ) Κατά τις υπόλοιπες μέρες όταν δεν θα υπάρχουν ημερίδες ή άλλες εκδηλώσεις ή εργασία
πεδίου, ο Ανάδοχος θα μπορεί να εργάζεται σε δικό του χώρο αλλά για να διασφαλίζεται ότι θα
αξιοποιεί επαρκώς το διαθέσιμο υλικό στο ΤΔ, θα είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται κατά
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μέσον όρο για τουλάχιστον επτά (7) ώρες σε κάθε εργάσιμη μέρα στους δασικούς σταθμούς
που θα καθορίζονται. Το ωράριο θα κυμαίνεται και θα διευθετείται από τον Συντονιστή της
Σύμβασης που θα ετοιμάζει πρόγραμμα εργασίας για τον Ανάδοχο για κάθε δύο εβδομάδες.

(δ) Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να απουσιάζει από τα Γραφεία του Τμήματος Δασών και το
Μεταλλείο (εκτός τα Σαββατοκύριακα) κατά μέσον όρο για 4 εργάσιμες μέρες κάθε μήνα. Οι
μέρες απουσίας θα προσυμφωνούνται με τον Συντονιστή της Σύμβασης και ο Ανάδοχος θα
πρέπει να αξιοποιεί αυτόν το χρόνο και για να καλύψει ειδικές ανάγκες του όπως οι θερινές
διακοπές και περιόδους ασθενείας. Τονίζεται ότι ο εμπειρογνώμονας δεν δικαιούται απουσία για
λόγους υγείας, αλλά η οποιαδήποτε απουσία θα χρεώνεται στις μέρες που δικαιούται να
απουσιάζει, νοουμένου φυσικά ότι θα εκτελεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την
παρούσα σύμβαση. Τέλος, σε περιόδους κατά τις οποίες δεν υπάρχει δραστηριότητα στο
Μεταλλείο σχετική με το έργο, όπως π.χ. σε κάποιες περιόδους το χειμώνα, ο Ανάδοχος θα
δύναται να εργάζεται σε δικό του χώρο κατόπιν έγκρισης του Συντονιστή της Σύμβασης. Νοείται,
ότι μια τέτοια απουσία δεν τον απαλλάσσει από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση
σχετικά με το έργο.

5.2 Διάρκεια υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης

Η Σύμβαση πρέπει να υλοποιηθεί μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα που κυρίως
καθορίζονται από το χρονοδιάγραμμα του έργου που αναμενόταν να αρχίσει στις 16.01.2013
και θα διαρκέσει περίπου 36 μήνες. Ταυτόχρονα στο έργο καθορίζονται και χρονοδιαγράμματα
για επί μέρους δραστηριότητες που πρέπει να ακολουθούνται.

Η διάρκεια παροχής υπηρεσιών είναι 33 μήνες. Αν υπάρξει ανάγκη για παράταση του έργου και
εγκριθεί τέτοια παράταση από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος τότε είναι
δυνατόν να εξεταστεί η πιθανότητα παράτασης των υπηρεσιών του εμπειρογνώμονα για
διάστημα μέχρι και 3 μήνες το πολύ, με τους ίδιους όρους πληρωμής που προβλέπονται στη
σύμβαση για την κανονική διάρκεια, δηλαδή ο Ανάδοχος θα δικαιούται αναλογική αμοιβή για
όσο χρόνο παραταθούν οι υπηρεσίες του. Εννοείται ότι, η συμμετοχή του Αναδόχου στην
ετοιμασία της τελικής έκθεσης του έργου που δυνατόν να γίνει μέχρι και 2 μήνες μετά την
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, δεν συνιστά παράταση υπηρεσιών.

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
6.1 Στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου
Τα απαιτούμενα προσόντα του βασικού εμπειρογνώμονα για την παρούσα Σύμβαση είναι τα
ακόλουθα:

Βασικός Εμπειρογνώμονας 1: Υπεύθυνος Αναδόχου: Δασολόγος
(α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακός τίτλος στη Δασολογία ή
στη Διαχείριση Δασών.
(β) Γενική Επαγγελματική Εμπειρία: Μεταπτυχιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε
οποιοδήποτε αντικείμενο της Δασοπονίας στην Κύπρο όπως διαχείριση δασών, αναδασώσεις,
φυτώρια, δασικές μελέτες, δασοπυρόσβεση κτλ.
(γ) Ειδική πείρα: Δεν απαιτείται.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να μελετά και να συντάσσει
κείμενα στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα και να επεξεργάζεται πληροφορίες σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή.

Οι προσφέροντες μπορούν να στελεχώσουν την Ομάδα Έργου και με άλλους εμπειρογνώμονες
(λοιποί εμπειρογνώμονες), πέραν του ως άνω αναφερόμενου βασικού εμπειρογνώμονα, στην
περίπτωση που κρίνουν ότι είναι απαραίτητοι για την επιτυχή υλοποίηση του Αντικειμένου της
Σύμβασης.

Το κόστος του προσωπικού υποστήριξης πρέπει να συνυπολογιστεί στο κόστος της Σύμβασης
ή στις τιμές χρέωσης της ανθρωποαπασχόλησης του εμπειρογνώμονα.

6.2 Στέγαση Αναδόχου
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει τον αναγκαίο γραφειακό χώρο στον Ανάδοχο μόνο κατά το
χρονικό διάστημα που θα βρίσκεται και θα εργάζεται στα Γραφεία της.

6.3 Υποστηρικτικά μέσα που παρέχονται από τον Ανάδοχο
Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο τον αναγκαίο γραφειακό χώρο και κατάλληλο
εξοπλισμό και υλικά μόνο κατά τις περιόδους που θα απαιτείται να εργάζεται στα Γραφεία της
δηλαδή στους Δασικούς Σταθμούς Πλατανιών, Σαϊττά ή του Μεταλλείου Αμιάντου. Όταν
εργάζεται σε δικό του χώρο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα αναγκαία μέσα για εκτέλεση
των υποχρεώσεών του δηλαδή συνήθη γραφειακό εξοπλισμό όπως ΗΥ και γραφική ύλη.

7. ΕΚΘΕΣΕΙΣ
7.1 Απαιτήσεις Εκθέσεων
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τις παρακάτω Εκθέσεις (πλέον
των παραδοτέων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2.) σχετικά με την εκτέλεση των
δραστηριοτήτων του Αντικειμένου της Σύμβασης και με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν:

 Έκθεση έναρξης – εντός τεσσάρων εβδομάδων από την υπογραφή της Σύμβασης
 Ετήσιες εκθέσεις προόδου – τον πρώτο μήνα μετά τη λήξη του έτους, καθ’ όλη τη

διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης
 Έκθεση ολοκλήρωσης – στο τέλος της περιόδου υλοποίησης της Σύμβασης.

Η Έκθεση έναρξης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 τα συμπεράσματα των αρχικών συζητήσεων με την Αναθέτουσα Αρχή και τις πρώτες
διαπιστώσεις του Αναδόχου σχετικά με τις συνθήκες του Αντικειμένου της Σύμβασης
όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έναρξή του,

 τα κύρια θέματα που εντοπίστηκαν,

 τις άμεσες ενέργειες που προτείνονται και τις προτεραιότητες που τίθενται,

 το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης, με
σημειωμένα τα κρίσιμα σημεία,

 το πρόγραμμα εργασιών για το πρώτο έτος υλοποίηση του Αντικειμένου της Σύμβασης.

Οι Ετήσιες Εκθέσεις προόδου θα είναι σύντομες και πρέπει να περιλαμβάνουν:
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 παρουσίαση της προόδου όλων των δραστηριοτήτων και της εκπόνησης όλων των
παραδοτέων (θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση των δραστηριοτήτων που είναι σε
εξέλιξη, αυτών που έχουν ολοκληρωθεί και αυτών που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει),
καταγραφή των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με στελέχη της Αναθέτουσας
Αρχής ή/ και άλλων εμπλεκομένων φορέων,

 παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των ενεργειών που αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθούν για την επίλυση παλαιότερων προβλημάτων ,

 εντοπισμό προβλημάτων και προτάσεις επίλυσής τους.

 επικαιροποιημένο πρόγραμμα εργασιών για την περίοδο μέχρι το τέλος του επόμενου
έτους όπου αυτό ισχύει.

Η Έκθεση ολοκλήρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν και των παραδοτέων.

 εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,

 προτάσεις για μελλοντικές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής σχετικές με το Αντικείμενο
της Σύμβασης που υλοποιήθηκε.

Έκτακτες Εκθέσεις θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο όταν κρίνει ότι θα πρέπει να
πληροφορήσει την Αναθέτουσα Αρχή για σημαντικά θέματα.

7.2 Υποβολή και έγκριση Εκθέσεων

Όλες οι Εκθέσεις της παραπάνω παραγράφου θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα
εκτυπωμένο αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή υπόψη του
Υπεύθυνου Συντονιστή.

Λευκωσία, 15 Ιανουαρίου 2013


