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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της 

Λίμνης Παμβώτιδας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

  Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Διαχείριση Λίμνης Παμβώτιδας 

2. Τη με αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015  (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 

3. Την με αριθμ. 1508 /5.11.18 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις για 

την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας» και MIS 

5023661 στο Ε.Π. «Ήπειρος»  

4. Την υπ’ αριθμ. 5Β/ σχετική Απόφαση της 161ης /11.10.18 Συνεδρίασης του 

αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου  

5.  Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

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

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη δημοσίευση της  πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών 

σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα (εξωτερικούς συνεργάτες), στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της 
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Λίμνης Παμβώτιδας»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023661 του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ και 

ειδικότερα του έργου «Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού 

είδους Pelasgus epiroticus και διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης 

Παμβώτιδας, τμήμα 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης των πληθυσμών 

του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus (Τσίμα).  

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι να πληρούν οι ανάδοχοι, οι οποίοι θα πρέπει 

να είναι φυσικά πρόσωπα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.  

 

Ο φάκελος δικαιολογητικών κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να έχει κατατεθεί ή αποσταλεί 

ταχυδρομικά, σε συστημένο και σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου 

«Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgus 

epiroticus και διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας, τμήμα 2: 

Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης των πληθυσμών του ενδημικού είδους 

Pelasgus epiroticus (Τσίμα)» στο Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, 

(Διεύθυνση: 4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, 45445, Πέραμα Ιωαννίνων), μέχρι την 

Δευτέρα 10/12/2018 και ώρα 14.00 μ.μ. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75), με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής,  στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

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

β) Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

γ) Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών: i. Απόσπασμα ποινικού 

μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας. ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ. iii. Ασφαλιστική 

ενημερότητα σε ισχύ. 

2) Οι οικονομικές – τεχνικές προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν τα προβλεπόμενα 

από την παρούσα Πρόσκληση και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της πρόσκλησης. 
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων (www.lakepamvotis.gr). 

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας 
 

O Πρόεδρος 
 

 
 
 
 

Τσουμάνης Πέτρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα είναι η παροχή των 

παρακάτω υπηρεσιών:  

Υποστήριξη της ομάδας έργου του  Φορέα Διαχείρισης στην υλοποίηση του υποέργου 

«Καθορισμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgus epiroticus και 

διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας και ειδικότερα του τμήματος 2: 

Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης των πληθυσμών του ενδημικού είδους 

Pelasgus epiroticus (Τσίμα)». 

Στόχος του έργου είναι η αναζήτηση και εκτίμηση των πληθυσμών του ενδημικού είδους 

Pelasgus epiroticus  (τσίμα) και την ενίσχυση των πληθυσμών του στην ευρύτερη περιοχή 

της  λίμνης Παμβώτιδας, καθώς και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις απειλές για το είδος και την προστασία του.  

Πιο συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα θέτει τους στόχους για τη περιοχή μελέτης:  

• Στην αναζήτηση του ενδημικού και πιθανόν υπό εξαφάνιση λιμναίου ψαριού Pelasgus 

epiroticus (τσίμα) στη λίμνη Παμβώτιδα αλλά και σε πιθανούς βιότοπους της ευρύτερης 

περιοχής. 

• Στην εκτίμηση της κατάστασης των πληθυσμών του είδους. 

• Στην διερεύνηση των κινδύνων που απειλούν το είδος. 

• Στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, των φοιτητών, μαθητών 

και του ευρύτερου κοινού  

• Την εφαρμογή συγκεκριμένων διαχειριστικών μέτρων για την ενίσχυση των πληθυσμών 

του είδους στα φυσικά του ενδιαιτήματα στην ευρύτερη περιοχή της  λίμνης 

Παμβώτιδας. 

Στην παρούσα έρευνα θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των δράσεων του τμήματος 1 

(Μελέτη παραγωγικότητας, Μελέτη Ιχθυοπανίδας και ζωοπλαγκτού), τα οποία θα 

συμπληρωθούν με δειγματοληψίες και δεδομένα παρουσίας της τσίμας και κατανομής του 

πληθυσμού της σε υδατικά σώματα (ρέματα, ρυάκια, υδατοσυλλογές) πέριξ της λίμνης 

Παμβώτιδας.   

Για τη διερεύνηση των πληθυσμών του είδους στη λίμνη Παμβώτιδα , αλλά κυρίως στα γύρω 

υδάτινα οικοσυστήματα θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες με τη χρήση: Συσκευών 

ηλεκτραλιείας (φορητές και όχθης), Απόχες και Δίχτυα. 

Η ομάδα έργου του συγκεκριμένου τμήματος θα υλοποιήσει τις εξής δράσεις: 

• Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης όπου θα γίνεται διερεύνηση των φυσικοχημικών 

παραμέτρων του νερού, του φυτοπλαγκτού, της υδρόβιων μακροφυτών, του 

ζωοπλαγκτού, των ασπόνδυλων οργανισμών και της ιχθυοπανίδας (συνέργεια με το 

τμήμα 1 του υποέργου) 

• Διερεύνηση των τροφικών επιπέδων της λίμνης και μελέτη  της ροής ενέργειας στο 

οικοσύστημα (συνέργεια με το τμήμα 1 του υποέργου) 

• Μελέτη της βιολογίας όλων των γηγενών ειδών της ιχθυοπανίδας της λίμνης 

(συνέργεια με το τμήμα 1 του υποέργου) 

• Εκπόνηση ειδικής μελέτης και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης του 

P. epiroticus.   
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Τα αποτελέσματα των παραπάνω προκαταρκτικών ερευνών θα οδηγήσουν στη διατύπωση 

συγκεκριμένων διαχειριστικών μέτρων και δράσεων για την ενίσχυση των πληθυσμών του 

είδους στα φυσικά του ενδιαιτήματα στην ευρύτερη περιοχή της  λίμνης Παμβώτιδας. Αφού 

διερευνηθούν οι περιοχές και διαπιστωθεί η παρουσία ικανού ασφαλούς πληθυσμού, θα 

μεταφερθούν άτομα (γεννητικά ώριμα και νεαρά) σε ασφαλείς ελεγχόμενες κατάλληλες 

περιοχές της περιοχής ευθύνης του Φορέα διαχείρισης της  λίμνης Παμβώτιδας. Οι περιοχές 

θα επιθεωρούνται συνεχώς ώστε να διερευνάται η δημιουργία πληθυσμού στο νέο χώρο. 

Παραδοτέα:  

• Αναφορά σχετικά με την κατάσταση και την κατανομή των πληθυσμών του είδους  
Pelasgus epiroticus στη λίμνη Παμβώτιδα και στις περιοχές γύρω από αυτήν.  

• Προτάσεις διαχειριστικών δράσεων και μέτρων για την ανάσχεση του κινδύνου 
εξαφάνισης του ενδημικού είδους. 

• Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αναπαραγωγής του είδους και ενίσχυσης των 
πληθυσμών του σε επιλεγμένα κατάλληλα ενδιαιτήματα  στην ευρύτερη περιοχή της  
λίμνης Παμβώτιδας. 

 

Κριτήριο ανάθεσης  

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

Η επιλογή των δύο (2) υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών, στους οποίους θα ανατεθεί το 
έργο με «σύμβαση έργου», θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης και ανάθεσης του ΦΔΛΠ 
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης. 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του έργου που ανέρχεται σε  6.000 ευρώ για 
κάθε μια σύμβαση έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) ήτοι συνολικά 12.000 ευρώ και για τις δύο συμβάσεις, θα καταβληθεί 
τμηματικά όπως αποτυπώνεται παρακάτω:  

α. 25% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) με την παράδοση της πρώτης αναφοράς προόδου εργασιών (Τέσσερις μήνες από 
την υπογραφή της σύμβασης). 

β. 50% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) με την παράδοση της δεύτερης αναφοράς (Δέκα τέσσερις μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης). 

γ. 25% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 

κρατήσεων) με την παράδοση της τρίτης αναφοράς η οποία θα αποτελεί και την οριστική 
παραλαβή των παραδοτέων του έργου (Είκοσι δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης). 

Διάρκεια έργου:  22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
 

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

 Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε. Βιολογίας, Ιχθυολογίας, Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Περιβαλλοντικών Επιστημών (Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων, Επιστημών της θάλασσας) από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο 
αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού. 

 Εργασιακή ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε μελέτες σχετικά με την 
βιολογία και προστασία ιχθυοπανίδας.   

 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
 

Πρόσθετα προσόντα και που θα συνεκτιμηθούν 

 Εμπειρία στη σύνταξη Σχεδίων Διαχείρισης ιχθυοπαθεμάτων και αλιείας   

 Ερευνητική ή/ και εργασιακή εμπειρία στην περιοχή μελέτης (Περιοχή ευθύνης 
ΦΔΛΠΙ). 

 Δυνατότητα φυσικής παρουσίας στα γραφεία του ΦΔΛΠ τουλάχιστον 15 ημέρες το 
μήνα.   

 
Υπηρεσίες προς Ανάθεση:  
Οι υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν στον ανάδοχο περιλαμβάνουν: 
 
Υποστήριξη της ομάδας έργου του ΦΔΛΠ στις παρακάτω δράσεις.  

 Σχεδιασμός της υλοποίησης των Δράσεων  του έργου σε συνεργασία με την 
Επιστημονική ομάδα έργου του ΦΔΛΠ.  

 Συμμετοχή στις ερευνητικές δράσεις πεδίου (δειγματοληψίες), στην ανάλυση 
δειγμάτων και επεξεργασία δεδομένων/ παρατηρήσεων. 

 Σχεδιασμός και διοργάνωση των εκδηλώσεων (σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) που 
προβλέπονται στο έργο. 

 Συμμετοχή στο  σχεδιασμό του προβλεπόμενου του ενημερωτικού υλικού. 

 Αξιολόγηση των δράσεων που θα εφαρμοστούν στην περιοχή του ΦΔΛΠ και σύνταξη 
των σχετικών εκθέσεων/ αναφορών.  

 Συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 

 Συμμετοχή σε συναντήσεις για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. 
Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την κάθε σύμβαση είναι 6.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων), ήτοι 12.000 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων). Τυχόν 
ασφαλιστικές κρατήσεις επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 
 

 
Παραδοτέα Μήνας Παράδοσης 

Συγγραφή της πρώτης αναφοράς  που θα αφορά το 
σχεδιασμό της υλοποίησης των Δράσεων  του έργου 
τα πρώτα αποτελέσματα των δειγματοληψιών   

Τέσσερις μήνες από την 
υπογραφή της Σύμβασης 

Συγγραφή της δεύτερης αναφοράς  που θα αφορά: 

1. Τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις: Την κατάσταση 
και την κατανομή των πληθυσμών του είδους  
Pelasgus epiroticus στη λίμνη Παμβώτιδα και στις 
περιοχές γύρω από αυτήν.   

2. Προτάσεις διαχειριστικών δράσεων και μέτρων για 
την ανάσχεση του κινδύνου εξαφάνισης του 

Δέκα τέσσερις μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 
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ενδημικού είδους 

3. Το σχεδιασμό της υλοποίησης πιλοτικού 
προγράμματος αναπαραγωγής του είδους και 
ενίσχυσης των πληθυσμών του σε επιλεγμένα 
κατάλληλα ενδιαιτήματα  στην ευρύτερη περιοχή της  
λίμνης Παμβώτιδας.. 

Συγγραφή της τελικής έκθεσης η οποία θα αποτελεί 
και την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του 
έργου 

(Είκοσι δύο μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

Συμμετοχή σε συναντήσεις σχετικά με τη  διάχυση 
των αποτελεσμάτων του έργου 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης  

 Σχεδιασμός και διοργάνωση/ συμμετοχή των 
εκδηλώσεων (σεμινάρια, διαλέξεις κ.λπ.) που 

προβλέπονται στο έργο. 
Συμμετοχή στο  σχεδιασμό του προβλεπόμενου του 
ενημερωτικού υλικού. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Η διάρκεια της σύμβασης του αναδόχου ορίζεται  σε 22 μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης. Όλα τα παραδοτέα πρέπει να έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τον 
παραπάνω πίνακα. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης υπάρχει η 
δυνατότητα τροποποίησης του παραπάνω χρονοδιαγράμματος παράδοσης των παραδοτέων 
κατόπιν συνεννόησης με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του προγράμματος.  

 

Άλλες πληροφορίες/ απαιτήσεις  

Ο  πάροχος  υπηρεσιών  πρέπει  να  εκτελεί  όλες  τις  εργασίες  υλοποίησης των δράσεων 
του έργου σε  συνεργασία  με  τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 
Ιωαννίνων και σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  και  τις  απαιτήσεις  που  καθορίζονται από 
την εγκεκριμένη πρόταση του  προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση των προσφορών 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης και 
ανάθεσης του ΦΔΛΠΙ, η οποία θα εισηγηθεί τους προτεινόμενους για την ανάθεση του έργου. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης θα συντελεστεί σε δύο φάσεις ως εξής: 
 
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. Στη 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.   ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών ΝΑΙ/ΟΧΙ 

  Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 
δύο (2) ετών  σε μελέτες σχετικά με 
την βιολογία και προστασία 

50 για την διετία, 10 για κάθε επιπλέον 
έτος    
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ιχθυοπανίδας.   

  Εμπειρία στη σύνταξη Σχεδίων 
Διαχείρισης ιχθυοπαθεμάτων και 
αλιείας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 Ερευνητική ή/ και εργασιακή 
εμπειρία στην περιοχή μελέτης 
(Περιοχή ευθύνης ΦΔΛΠ). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Δυνατότητα φυσικής παρουσίας στα 
γραφεία του ΦΔΛΠ τουλάχιστον 15 
ημέρες το μήνα.   

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 Πολύ Καλή Γνώση αγγλικών ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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