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ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ  

  

 

 

Σαχ. Δ/νση: 4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Σρικάλων   

Σ.Κ.:  45445, Πέραμα Ιωαννίνων 
Πληροφορίες: Κατερίνα Φιωτέλλη ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

Σηλέφωνο:  26510 21834 Ιωάννινα, 07/03/2019  

Tηλεομ. (fax): 26510 31867                       Αρ. Πρωτ. 181 
e-mail:  malpi@otenet.gr   

   
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ 

ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ε ΕΝΑ (1) ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ (ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

ΤΝΕΡΓΑΣΗ). 

 

  Ο Υορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΥΔΛΠΙ) έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Υορέα Διαχείριση Λίμνης Παμβώτιδας 

Ιωαννίνων. 

2. Ση με αριθμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.07.2015  (ΥΕΚ Β΄1822) Τπουργική Απόφαση 

υστήματος Διαχείρισης. 

3. Σο ΥΕΚ 6064/31-12-2018 απόφαση ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97922/2559 «Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2019 είκοσι οχτώ (28) λειτουργούντων Υορέων 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)» με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός χρήσης 2019 

του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

4. Ση με αριθμ. 2 Απόφαση της 3/ 06-03-2019 συνεδρίασης του Διοικητικού υμβουλίου 

του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

5. Σο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Ση δημοσίευση της  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Υορέα 

Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο (εξωτερικό 

συνεργάτη).  
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Η χρηματοδότηση καλύπτεται από πιστώσεις του Τπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

για το έτος 2019. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι να πληροί ο ανάδοχος, οι οποίος θα πρέπει να 

είναι φυσικό πρόσωπο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ.  

 

Ο θάκελορ πποζθοπάρ κάθε ενδιαθεπόμενος θα ππέπει να έσει καηαηεθεί ή αποζηαλεί ηασςδπομικά, ζε 

ζςζηημένο και ζθπαγιζμένο θάκελο με ηην ένδειξη: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του 

Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο 

(εξωτερικό συνεργάτη)» στο Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, (Διεύθυνση: 4ο χιλ. 

Ε.Ο. Ιωαννίνων-Σρικάλων, 45445, Πέραμα Ιωαννίνων), μέχρι την 14/03/2019 και ώρα 

12.00 μ.μ. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν τα προβλεπόμενα από την παρούσα Πρόσκληση 

και το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι της Πρόσκλησης. 

 

Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΔΛΠΙ 

(http://www.lakepamvotis.gr). 

 

 

Για το Δ.. του Υ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας 
 

O Πρόεδρος 
 
 
 
 
 

Υιλιππός Α. Υίλιος
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο είναι η παροχή 

συμβουλευτικών  υπηρεσιών για την υποστήριξη των δράσεων του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

 

Η Τπηρεσία αφορά:  

I. Σην υποστήριξη της υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

II. Ση συμμετοχή στην εφαρμογή δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 

για το οικοσύστηματος της λίμνης Παμβώτιδας.   

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της Τπηρεσίας, ο ανάδοχος πρόκειται να παράσχει τις 
παρακάτω υπηρεσίες: 

1. Η υποστήριξη της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία, τα προγραμματικά κείμενα και τις διαδικασίες των περιφερειακών, 
εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και υπηρεσιών. 

2. Η προετοιμασία των διακηρύξεων/ προσκλήσεων ενδιαφέροντος, στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή άλλων πράξεων. 

3. Η σύνταξη των συμβάσεων των αναδόχων. 
4. Η διατήρηση του φακέλου έργου. 
5. Η συνεργασία με τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με τις 

λειτουργίες του Υορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο των δράσεων του (αλληλογραφία, 

συναντήσεις κλπ). 

6. Η επόπτευση εργασιών διαχείρισης που ανατίθενται από το Υορέα Διαχείρισης 

Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων σε τρίτους, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή 

άλλων πράξεων. 

7. Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

8. υνεργασία με επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 

9. υμμετοχή στις δράσεις ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Υορέας Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

10. υνδιαμόρφωση προτάσεων για το συμμετοχικό σχεδιασμό του αστικού χώρου του 
Δήμου των Ιωαννίνων. 

 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

1. Αναφορά (report) με τις ενέργειες υποστήριξης προς τον Υορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

 

 

Κριτήριο αναθεσης  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι να πληρούν οι υποψήφιοι τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ.   

Η επιλογή του ενός (1) υποψηφίου εξωτερικού συνεργάτη, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο με 
«σύμβαση έργου», θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης και ανάθεσης του Υορέα 
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιλόγησης. 
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Η πληρωμή του υμβατικού Σιμήματος του έργου που ανέρχεται σε 1.488,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων), η οποία θα 
καταβληθεί έπειτα από την παραλαβή των Παραδοτέων.  

Διάρκεια έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης, έως 30/04/2019. 

 



 

 
Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας,4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, 45445, Πέραμα Ιωαννίνων,, Ιωάννινα, 2651021834, 

www.lakepamvotis.gr 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 
 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν, επί ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες 
προϋποθέσεις συμμέτοχης και προσόντα: 
 

 Δίπλωμα Μηχανικού Φωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή 
Δίπλωμα Μηχανικού Φωροταξίας και Ανάπτυξης 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φωροταξία 

 Επαγγελματική εμπειρία τριών ετών 

 Τπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

1. Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο  

2. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016. 

3. Έλαβαν πλήρη γνώση των Σεχνικών Προδιαγραφών του έργου.  

4. Η συμμετοχή του δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016  

 Υορολογική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) 

 Ασφαλιστική ενημερότητα (φυσικού ή νομικού προσώπου) 

 Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

 

Εφόσον επιλεγεί ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει απόσπασμα ποινικού 
μητρώου. 

 
 

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν 

 Εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Έργων/ Πράξεων χρηματοδοτούμενων από 
Προγράμματα (εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων, Εδαφικής υνεργασίας κλπ). 

 Εμπειρία σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο το Φώρο ή το Περιβάλλον. 

 Εμπειρία σε χωροταξικές μελέτες ή μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες ή σε αξιολογήσεις 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στην Ήπειρο. 

 Εμπειρία στην υποβολή Προτάσεων, από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες, προς χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα ή Προγράμματα Εδαφικής υνεργασίας.  

 υνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς περιβάλλοντος ή 
ενώσεις περιβάλλοντος. 

 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.  

 Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (επεξεργασία και παρουσίαση κειμένου, 
επεξεργασία λογιστικού φύλλου). 

 
 
Τπηρεσίες προς Ανάθεση:  
 
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν στον ανάδοχο περιλαμβάνουν την υποστήριξη του 
Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, στις παρακάτω δράσεις:  
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 Η υποστήριξη της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, τα προγραμματικά κείμενα και τις διαδικασίες των περιφερειακών, 
εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών και υπηρεσιών. 

 Η προετοιμασία των διακηρύξεων/ προσκλήσεων ενδιαφέροντος, στα πλαίσια των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή άλλων πράξεων. 

 Η σύνταξη των συμβάσεων των αναδόχων. 

 Η διατήρηση του φακέλου έργου. 

 Η συνεργασία με τους τοπικούς ή κεντρικούς φορείς που σχετίζονται με τις 

λειτουργίες του Υορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο των δράσεων του (αλληλογραφία, 

συναντήσεις κλπ). 

 Η επόπτευση εργασιών διαχείρισης που ανατίθενται από το Υορέα Διαχείρισης 

Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων σε τρίτους, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή 

άλλων πράξεων. 

 Η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων. 

 υνεργασία με επιστημονικούς – ερευνητικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 υμμετοχή στις δράσεις ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Υορέας Διαχείρισης 
Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 

 υνδιαμόρφωση προτάσεων για το συμμετοχικό σχεδιασμό του αστικού χώρου του 

Δήμου των Ιωαννίνων. 

 

Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι €1.488,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
ΥΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων).  
 

Παραδοτέα Μήνας Παράδοσης 

1. Αναφορά (report) με τις ενέργειες υποστήριξης 
προς τον Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων.  

Κατά την ολοκλήρωση της 
σύμβασης 

 

Φρονοδιάγραμμα 

Η διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου ορίζεται έως τις 30/04/2018 από την 
ημερομηνία υπογραφής της ύμβασης. Όλα τα παραδοτέα πρέπει να έχουν παραδοθεί 
σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.   

 

Άλλες πληροφορίες/ απαιτήσεις  

Ο  πάροχος  υπηρεσιών  πρέπει  να  εκτελεί  όλες  τις  εργασίες  υλοποίησης των δράσεων σε 
συνεργασία  με  τα στελέχη του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων και 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και  τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις Προσκλήσεις 
των προγραμμάτων. 

Η Τπηρεσία συμπεριλαμβάνει συχνές συναντήσεις με τα στελέχη του Υορέα Λίμνης 
Παμβώτιδας Ιωαννίνων και επισκέψεις στην Προστατευόμενη Περιοχή. 

 

Αξιολόγηση των προσφορών 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης και 
ανάθεσης του Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, η οποία θα εισηγηθεί τον 
προτεινόμενο για την ανάθεση του έργου. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα συντελεστεί σε δύο φάσεις ως εξής: 
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Η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί αρχικά στον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών και θα καταρτίσει κατάλογο των υποψηφίων που θα 
πληρούν τους όρους συμμετοχής της πρόσκλησης. τη συνέχεια, η επιτροπή θα προβεί στην 
αξιολόγηση των απαιτούμενων  προσόντων των υποψηφίων και στη βαθμολόγηση αυτών. 
 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των προσόντων θα γίνει με βάση τα κριτήρια του 
παρακάτω Πίνακα. 
 
 
 

    Β.   ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ 
 

α/α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

1  Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών ΝΑΙ/ΟΦΙ 

2 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 
τριών ετών. 

50 για την τριετία, 10 για κάθε επιπλέον 
έτος 

6 
Εμπειρία στη διαχείριση και 
υλοποίηση Έργων/ Πράξεων 
χρηματοδοτούμενων από 
Προγράμματα (εθνικών, 
συγχρηματοδοτούμενων, Εδαφικής 
υνεργασίας κλπ) 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

7 
Εμπειρία σε ερευνητικά έργα με 
αντικείμενο το Φώρο ή το 
Περιβάλλον  

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

8 
Εμπειρία σε χωροταξικές μελέτες ή 
σε μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες ή 
σε αξιολογήσεις 
συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων, στην Ήπειρο. 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

9 
Εμπειρία στην υποβολή 
Προτάσεων, από Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή 
ιδιώτες, προς χρηματοδότηση σε  
ευρωπαϊκά προγράμματα ή 
προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας. 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

10 
υνεργασία με διεθνείς, 
ευρωπαϊκούς ή εθνικούς 
οργανισμούς περιβάλλοντος ή 
ενώσεις περιβάλλοντος 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

11 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας ΝΑΙ/ΟΦΙ 

12 
Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(επεξεργασία και παρουσίαση 
κειμένου, επεξεργασία λογιστικού 
φύλλου) 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

 

 


