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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ιωάννινα, 26/06/2019
Αριθ. Πρωτ.:604

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 603/26-06-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό  διαγωνισμό,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  κριτήριο  κατακύρωσης  την
προσφορά  όπως  αυτή  αποκλειστικά  θα  προκύψει  βάσει  ποιοτικών  κριτηρίων  (Ν.
4412/2016, Άρθρο 86, Παράγραφος 7), λαμβάνοντας υπόψη την σταθερή τιμή των
τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με σκοπό την
επιλογή  αναδόχου για  την Υπηρεσία«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου
για την υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων
στην  Εκπόνηση  Σχεδίου  Διαχείρισης  των  καλαμώνων  της  Λίμνης
Παμβώτιδας Ιωαννίνων»,

Φορέας  χρηματοδότησης  είναι  ο  Δήμος  Ιωαννιτών  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  της
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  μεταξύ  του  «Δήμου  Ιωαννιτών»  και  του  «Φορέα
Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων».

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση από τον
Ανάδοχο των ακόλουθων εργασιών:

Το έργο του αναδόχου έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη των επιστημόνων του
Φ.Δ.Λ.Π.Ι.  στην  εκπόνηση  του  Σχεδίου  Διαχείρισης  του  καλαμώνα  της  λίμνης
Παμβώτιδας,  καθώς  και  την  παροχή  εξειδικευμένων  συμβουλών  προς  την
αναθέτουσα αρχή.  Συνοπτικά το αντικείμενο και οι  στόχοι του έργου θα είναι  οι
ακόλουθοι:

 Να  σχεδιαστεί  το  πρόγραμμα  διαχείρισης  των  καλαμώνων  της  λίμνης
Παμβώτιδας, με στόχο την κάλυψη των οικολογικών απαιτήσεων των ειδών
ορνιθοπανίδας  και  των  τύπων  οικοτόπων  που  εξαρτώνται  από  τα
συγκεκριμένα  οικοσυστήματα,  προκειμένου  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι
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διατήρησης της περιοχής Natura 2000 με στόχο την βελτίωση του βαθμού
διατήρησής τους.

 Στο  παραπάνω  πλαίσιο  να  σχεδιαστούν  παρεμβάσεις  με  διαχειριστικές
πρακτικές και μεθόδους για τη δημιουργία ετερογενών μικροενδιαιτημάτων,
ανοικτών  υδάτινων  επιφανειών  και  υγρών  λιβαδιών  (π.χ.  η  ελεγχόμενη
επιλεκτική κοπή  σε  διαφορετικές  εποχές του  έτους,  εκχερσώσεις  ελαφριάς
μορφής, βόσκηση, κ.λπ.), τη διατήρηση των υφιστάμενων δομών καλαμώνων,
όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο..

 Παροχή  κατευθύνσεων  –οδηγιών  για  την  σωστή  χρήση  του  μηχανήματος
κοπής καλαμώνων κατόπιν επίβλεψης, ώστε να επιτυγχάνεται μεν ο σκοπός
της χρήσης του και ταυτόχρονα να διατηρείται η ετερογένεια ενδιαιτημάτων
για τη βελτίωση των ενδιαιτημάτων της πανίδας της περιοχής.

 Ο  προσδιορισμός  των  πιθανών  τρόπων  αξιοποίησης  της  παραγόμενης
βιομάζας  των  καλαμιών  της  λίμνης,  καθώς  και  άλλων  μέσων  που  θα
καταστήσουν δυνατή την αυτοχρηματοδότηση της αειφόρου διαχείρισής της.

 Ο περιορισμός της υποβάθμισης της ποιότητας νερών της λίμνης, μέσω της
απομάκρυνσης θρεπτικών από το πρόγραμμα διαχείρισης των καλαμώνων.

 Παροχή  κατευθύνσεων  για  την  εξάλειψη  της  παράνομης  καύσης  των
καλαμώνων και επομένως η εξάλειψη κινδύνου από εκτεταμένες πυρκαγιές. 

 Σχεδιασμός  για  την  αντιμετώπιση  της  επέκτασης  καλαμώνων  προς  τις
παραλίμνιες εκτάσεις που επηρεάζονται από την αυξομειούμενη στάθμη. 

 Η αναβάθμιση και διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της βιοποικιλότητας
τόσο των παραλίμνιων περιοχών όσο και του Νησιού, έτσι ώστε η ζώνη με τα
ενδιαιτήματα  των  καλαμώνων  να  αποτελούν  πόλο  έλξης  επισκεπτών  και
τουριστών για αναψυχή και περιβαλλοντική ενημέρωση με προφανή σημαντικά
οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβάσεων  (CPV)  :  90713000-8  -  Υπηρεσίες  παροχής
συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας.

Τόπος  κατάθεσης  προσφορών:  ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΛΙΜΝΗΣ  ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  4ο Χλμ.  Ε.Ο.  Ιωαννίνων – Τρικάλων,  Τ.Κ.:  45445, Πέραμα Ιωαννίνων,
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γλώσσα υποβολής προσφορών:Ελληνική

Ισχύς  προσφορών:  Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους
οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  δώδεκα  (12)  μηνών από  την  επόμενη  της
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από
τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.  Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη
ισχύος  της  προσφοράς,  μπορεί  να  ζητά  εγγράφως  από  τους  συμμετέχοντες
οικονομικούς  φορείς  να  παρατείνουν  τη  διάρκεια  ισχύος  των  προσφορών  του
σύμφωνα με το αρ.  97 παρ.  2  του Ν.  4412/2016 κατ’  ανώτατο όριο για  χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχικήδιάρκεια.

Χρονική διάρκεια σύμβασης:  Είκοσι τέσσερις (24) μήνες  από την ημερομηνία
υπογραφήςτης.
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Τόπος  παράδοσης:  Η  παραλαβή  των  παραδοτέων  της  σύμβασης  όπως  αυτά
περιγράφονται ειδικότερα στο  Παράρτημα Ι της Διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί
από Επιτροπή Παραλαβής στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας
Ιωαννίνων και σύμφωνα με το κατωτέρωχρονοδιάγραμμα.

Εγγυήσεις:  Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  5%  της  συμβατικής  αξίας  (χωρίς  ΦΠΑ)
τηςπρομήθειας.

Καταληκτική  Ημερομηνία  &  Ώρα  Υποβολής
Προσφορών: 

08-07-2019 και ώρα 2:00μ.μ.

Ημερομηνία  &  Ώρα  Διενέργειας
Διαγωνισμού:

08-07-2019 και ώρα 3:00 μ.μ.

Τόπος  Διενέργειας:  ΦΟΡΕΑΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΛΙΜΝΗΣ  ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,  4ο
Χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, Τ.Κ.: 45445, Πέραμα Ιωαννίνων

Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης παρέχονται,κατά τις εργάσιμες
ημέρες  και  ώρες,στο  τηλέφωνο  2651021834από  τον  Επιστημονικά  Υπεύθυνο  του
Έργου,  κ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΝΙΤΑ,  και  στην  ιστοσελίδα  του  Φορέα  Διαχείρισης
http://www.lakepamvotis.gr

Πρόσθετα  πληροφοριακά  στοιχεία:  Διαγωνιζόμενοι  που  θα  συμμετέχουν  στις
διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί
με την προσφορά τους και παραστατικόεκπροσώπησης.
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Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης
Παμβώτιδας Ιωαννίνων

O Πρόεδρος

Φίλιππος Α. Φίλιος
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