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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις- προσθήκες επί του τεύχους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
Διακήρυξη 3/2020 (α/α συστήματος: 91921) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
«Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (αρ.πρωτ. 332/13-052020)]».
Σας ενημερώνουμε για ορισμένες διευκρινήσεις- προσθήκες επί του Τεύχους Διακήρυξης
3/2020 (α/α συστήματος: 91921) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Αξιολόγηση της
οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (αρ. πρωτ. 332/13-05-2020). Οι ως άνω προσθήκες
κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την ομαλή έκβαση της διαδικασίας όσο αφορά το ΤΜΗΜΑ
1 διότι στο αρχικό κείμενο, εκ παραδρομής, δεν ενσωματώθηκαν οι προδιαγραφές για το
δεύτερο άτομο της ομάδας έργου με αποτέλεσμα να υπάρχει ταύτιση των απαιτήσεων με το
πρώτο άτομο της ομάδας και να δημιουργείται σύγχυση. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όσο αφορά
την χρηματοοικονομική ικανότητα οι απαιτούμενες συμβάσεις κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας αφορούν και τρέχουσες συμβάσεις.
Προσθήκη 1
Στην παράγραφο 2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (σελ. 20), αντικαθίσταται το
κείμενο:
«….ΤΜΗΜΑ 1. «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των
πιέσεων που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)»
Απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση
παροχής υπηρεσιών σχετικά με προστασία βιοποικιλότητας και αξιολόγηση επιπτώσεων κλιματικής
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αλλαγής σε είδη/τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ύψους τουλάχιστο στο 100% του
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου τμήματος άνευ Φ.Π.Α.
β) η ερευνητική ομάδα να αποτελείται από δύο ειδικούς επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
μελέτες θαλασσίων οικοτόπων.
γ) Τα απαραίτητα προσόντα των ειδικών επιστημόνων είναι:
 Να έχουν μεταπτυχιακό σε θέματα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και διδακτορικό σε
θέματα θαλάσσιας οικολογίας.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη συλλογή δεδομένων πεδίου στο
θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα, κατά προτίμηση εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000
ή και θαλασσίων Πάρκων.
 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών να έχουν εργαστεί σε προγράμματα
συλλογής δεδομένων στον θαλάσσιο χώρο για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
θεσμοθέτησης Καταδυτικών Πάρκων, υλοποίηση ερευνητικών έργων σε περιοχές του δικτύου
Natura 2000, κ.λπ.
 Να έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με χαρτογράφηση/παρακολούθηση
θαλάσσιων οικοτόπων καθώς και με καταγραφή βιοποικιλότητας.
Επίσης απαιτείται να διαθέτουν:
δ) όργανα πεδίου όπως Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS), καταδυτικό εξοπλισμό, εξοπλισμό
υποβρύχιας φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την
εφαρμογή πρωτοκόλλων μη καταστρεπτικών δειγματοληψιών σε λιβάδια ποσειδωνίας.
ε) δίπλωμα καταδύσεων επιπέδου Rescue Diver και πάνω, Nitrox και πάνω καθώς και επιστημονικής
κατάδυσης (Scientific Diving) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς/παρόχους διπλωμάτων αυτόνομης κατάδυσης, με
τα οποία βεβαιώνεται πως ο συμμετέχων στον διαγωνισμό έχει την τεχνική ικανότητα της υλοποίησης
του έργου….»

ως εξής:
«…ΤΜΗΜΑ 1. «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των
πιέσεων που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)»
Απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, συμπεριλαμβανομένου και του τρέχοντος έτους, να
έχουν εκτελέσει ή να εκτελούν τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών σχετικά με
διαχείριση & προστασία βιοποικιλότητας και αξιολόγηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε
είδη/τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ή/και περισσότερες από μία (1) συμβάσεις ύψους
τουλάχιστο στο 100% του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου τμήματος άνευ Φ.Π.Α.
β) η ερευνητική ομάδα να αποτελείται από έναν ειδικό επιστήμονα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
μελέτες θαλασσίων οικοτόπων και έναν βοηθό έρευνας με εμπειρία στην διαχείριση ερευνητικών
προγραμμάτων
γ) Τα απαραίτητα προσόντα του ειδικού επιστήμονα είναι:
 Να έχει μεταπτυχιακό σε θέματα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και διδακτορικό
σε θέματα θαλάσσιας οικολογίας.
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 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη συλλογή δεδομένων
πεδίου στο θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα, κατά προτίμηση εντός περιοχών του
δικτύου Natura 2000 ή και Καταδυτικών Πάρκων.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συμμετοχή σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
Ειδικών Οικολογικών Αξιολογήσεων, μελετών βιοποικιλότητας σε θέσεις ανάπτυξης
καταδυτικών Πάρκων.
 Να έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με χαρτογράφηση/παρακολούθηση
θαλάσσιων οικοτόπων καθώς και με καταγραφή βιοποικιλότητας.
δ) Τα απαραίτητα προσόντα του βοηθού έρευνας είναι:
 Να έχει μεταπτυχιακό σε θέματα Διαχείρισης θαλάσσιου χώρου και πτυχίο
περιβαλλοντικών/βιολογικών επιστημών.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών στη συμμετοχή σε ερευνητικά
προγράμματα σε θέματα οικολογίας και προστασίας θαλάσσιου χώρου.
 Να έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με καταγραφή βιοποικιλότητας.

Επίσης απαιτείται να διαθέτουν:
δ) όργανα πεδίου όπως Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS), καταδυτικό εξοπλισμό,
εξοπλισμό υποβρύχιας φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης καθώς και τον κατάλληλο
εξοπλισμό για την εφαρμογή πρωτοκόλλων μη καταστρεπτικών δειγματοληψιών σε
λιβάδια ποσειδωνίας.
ε) δίπλωμα καταδύσεων επιπέδου Rescue Diver και πάνω, ή/και Nitrox και πάνω ενώ
o ειδικός επιστήμονας να διαθέτει δίπλωμα επιστημονικής κατάδυσης (Scientific
Diving). Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς/παρόχους διπλωμάτων
αυτόνομης κατάδυσης, με τα οποία βεβαιώνεται πως ο συμμετέχων στον διαγωνισμό
έχει την τεχνική ικανότητα της υλοποίησης του έργου….»

Προσθήκη 2
Ομοίως τροποποιείται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ όσο αφορά το ΤΜΗΜΑ 1 και αντικαθίσταται ο
πίνακας συμμόρφωσης:
ΤΜΗΜΑ 1: «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των
πιέσεων που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)»
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1. Ομάδα έργου/εμπειρία στην εκτέλεση έργων
1.1.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με
σχετικό αντικείμενο ύψους τουλάχιστο
στο 100% του προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου τμήματος

ΝΑΙ
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A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.2.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Η ερευνητική ομάδα να αποτελείται
από δύο ειδικούς επιστήμονες με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες
θαλασσίων οικοτόπων
1.3.
Να έχουν μεταπτυχιακό σε θέματα
Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και
διδακτορικό σε θέματα θαλάσσιας
οικολογίας.
1.4.
Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πεδίο
συλλογή δεδομένων στο θαλάσσιο
περιβάλλον στην Ελλάδα, κατά
προτίμηση εντός περιοχών του δικτύου
Natura 2000 ή και θαλασσίων πάρκων.
1.5.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε
(5) ετών να έχουν εργαστεί σε
προγράμματα συλλογής δεδομένων
στον θαλάσσιο χώρο για Μ.Π.Ε.,
θεσμοθέτησης Καταδυτικών Πάρκων,
υλοποίηση ερευνητικών έργων σε
περιοχές του δικτύου Natura 2000
1.6.
Να έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις
σχετικές με χαρτογράφηση/
παρακολούθηση θαλάσσιων οικοτόπων
καθώς και καταγραφές βιοποικιλότητας
2. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/ άδειες

ΝΑΙ

2.1.

ΝΑΙ

2.2.

Διαθέτουν όργανα πεδίου όπως
Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS),
καταδυτικό εξοπλισμό, εξοπλισμό
υποβρύχιας φωτογραφίας και βίντεο
καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό
για την εφαρμογή πρωτοκόλλων μη
καταστρεπτικών δειγματοληψιών σε
λιβάδια ποσειδωνίας.
Διαθέτουν δίπλωμα καταδύσεων
επιπέδου Rescue Diver, Nitrox καθώς
και επιστημονικής κατάδυσης
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς
διπλωμάτων αυτόνομης κατάδυσης.

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ως εξής:
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ΤΜΗΜΑ 1: «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των
πιέσεων που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)».
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

1. Ομάδα έργου/εμπειρία στην εκτέλεση έργων
1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.
1.4.1.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής
υπηρεσιών σχετικά με προστασία
βιοποικιλότητας και αξιολόγηση
επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε
είδη/τύπους οικοτόπων κοινοτικού
ενδιαφέροντος ύψους τουλάχιστο στο
100% του προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου τμήματος άνευ Φ.Π.Α.
Η ερευνητική ομάδα να αποτελείται
από έναν ειδικό επιστήμονα με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες
θαλασσίων οικοτόπων και έναν βοηθό
έρευνας με εμπειρία στην διαχείριση
ερευνητικών προγραμμάτων
Τα απαραίτητα προσόντα του ειδικού
επιστήμονα είναι:
Να έχει μεταπτυχιακό σε θέματα
Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και
διδακτορικό σε θέματα θαλάσσιας
οικολογίας.
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον
πέντε (5) ετών στη συλλογή δεδομένων
πεδίου στο θαλάσσιο περιβάλλον στην
Ελλάδα, κατά προτίμηση εντός
περιοχών του δικτύου Natura 2000 ή
και θαλασσίων Πάρκων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συμμετοχή
σε Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, Ειδικών Οικολογικών
Αξιολογήσεων, μελετών
βιοποικιλότητας σε θέσεις ανάπτυξης
καταδυτικών Πάρκων.
Να έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις
σχετικές με χαρτογράφηση/
παρακολούθηση θαλάσσιων οικοτόπων
καθώς και με καταγραφή
βιοποικιλότητας.
Τα απαραίτητα προσόντα του βοηθού
έρευνας είναι:
Να έχει μεταπτυχιακό σε θέματα
Διαχείρισης θαλάσσιου χώρου και
πτυχίο περιβαλλοντικών/βιολογικών
επιστημών.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.4.2.

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον
δύο (2) ετών στη συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα σε θέματα
οικολογίας και προστασίας θαλάσσιου
χώρου.
1.4.3.
Να έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις
σχετικές με καταγραφή
βιοποικιλότητας.
2. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/ άδειες

ΝΑΙ

2.1.

ΝΑΙ

Να διαθέτουν όργανα πεδίου όπως
Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS),
καταδυτικό εξοπλισμό, εξοπλισμό
υποβρύχιας φωτογραφίας και
βιντεοσκόπησης καθώς και τον
κατάλληλο εξοπλισμό για την
εφαρμογή πρωτοκόλλων μη
καταστρεπτικών δειγματοληψιών σε
λιβάδια ποσειδωνίας.
Να διαθέτουν δίπλωμα καταδύσεων
επιπέδου Rescue Diver και πάνω, ή/και
Nitrox και πάνω ενώ o ειδικός
επιστήμονας να διαθέτει δίπλωμα
επιστημονικής κατάδυσης (Scientific
Diving). Τα εν λόγω πιστοποιητικά θα
έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα
ελέγχου ποιότητας ή ευρωπαϊκούς ή
διεθνείς οργανισμούς/παρόχους
διπλωμάτων αυτόνομης κατάδυσης, με
τα οποία βεβαιώνεται πως ο
συμμετέχων στον διαγωνισμό έχει την
τεχνική ικανότητα της υλοποίησης του
έργου.

2.2.

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Στέφανος Παρασκευόπουλος
Καθηγητής, Αντιπρύτανης Π.Θ.
Με εντολή Προέδρου
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