
 
 

Ανακοίνωση για υπηρεσίες επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης του 
έργου JointWaterS 

 

Στο πλαίσιο του έργου JointWaterS «Προώθηση της κοινής εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60/EΚ) στη διασυνοριακή Λεκάνη Απορροής Ποταµού 
Αώου/Vjosa», το οποίο χρηµατοδοτείται από το Μέσο Προ-Ενταξιακής Βοήθειας του 
∆ιασυνοριακού Προγράµµατος «Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013», µε επικεφαλής εταίρο τη 
∆ιεύθυνση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας, 
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν προσφορές για τη σύµβαση παροχής υπηρεσιών 
επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης του ανωτέρω έργου. 

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής  

Η οµάδα του Προσφέροντος θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστο έναν επιστήµονα µε τα 
παρακάτω προσόντα: 

• Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ βιολογίας ή γεωπονίας ή περιβάλλοντος ή διπλωµατούχος 
µηχανικός 

• Επαρκής γνώση αγγλικής γλώσσας 

• Εµπειρία στη διαχείριση ή εκτέλεση έργων, κατά προτίµηση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων στον τοµέα των υδάτων, τουλάχιστον ενός (1) έτους. 

Η ανεπάρκεια των παραπάνω επιφέρει ποινή αποκλεισµού. 

Περιγραφή υπηρεσιών 

Σκοπός της παροχής υπηρεσιών είναι η επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης 
Υδάτων Ηπείρου στην εκτέλεση του έργου JointWaterS. 

Το έργο έχει στόχο την προώθηση της κοινής εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 
(Οδηγία 2000/60/ΕΕ) στη διασυνοριακή Λεκάνη Απορροής Ποταµού Αώου/Vjosa. 

Τα αντικείµενα του έργου περιλαµβάνουν:  

(α) Την πραγµατοποίηση τριήµερης Τεχνικής Συνάντησης Εργασίας (Workshop) στην 
Αλβανία µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity 



building) της αλβανικής πλευράς αναφορικά µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Ύδατα.  

(β) Την έκδοση Κατευθύνσεων για τον σχεδιασµό δικτύων/προγραµµάτων παρακολούθησης 
και µία Έκθεση αναφορικά µε την ευπάθεια (ανάλυση επιπτώσεων/πιέσεων) των 
διασυνοριακών υδάτινων πόρων στο αλβανικό τµήµα. 

(γ) Την εγκατάσταση Τηλεµετρικού Εξοπλισµού για τη µέτρηση υδροµορφολογικών και 
φυσικοχηµικών παραµέτρων στις δύο πλευρές και τη σύνταξη Εκθέσεων για τον σχεδιασµό 
δικτύων/προγραµµάτων παρακολούθησης οι οποίες θα οριστικοποιηθούν έπειτα από 
Συναντήσεις ∆ιαβούλευσης µε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και άλλους εµπλεκόµενους 
(διαχειριστές υδάτων, χρήστες γης κ.ά.).  

(δ) Τη σύνταξη Εκθέσεων αναφορικά µε τα αποτέλεσµατα της παρακολούθησης των υδάτων 
και της κατάστασης της ιχθυοπανίδας στη Λεκάνη Απορροής Ποταµού Αώου/Vjosa.  

(ε) Την παραγωγή Υλικού για την Επικοινωνία και τη ∆ιάδοση του έργου (λογότυπος, 
ιστοσελίδα, ενηµερωτικό έντυπο κ.ά.) και δύο Συναντήσεις Έργου (εναρκτήρια και τελική).  

Το έργο έχει διάρκεια ως τον ∆εκέµβριος 2013. 

Ο Ανάδοχος αναµένεται να διεκπεραιώνει τις διοικητικές εργασίες του έργου (συµπλήρωση 
εντύπων, αναφορών, οικονοµικών καταστάσεων κ.λπ.), την επικοινωνία και τις συνεννοήσεις 
µε τους εταίρους του έργου, την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, το Περιφερειακό Ταµείο, την Αρχή 
Πληρωµής κ.λπ., την υποστήριξη της διενέργειας διαγωνισµών και σύναψης συµβάσεων, την 
τήρηση φακέλου έργου κ.ό.κ. 

Επίσης, προβλέπεται να υποστηρίζει τη διοργάνωση συναντήσεων, ηµερίδων κ.λπ.  

Τέλος, αναµένεται να παρέχει επιστηµονική βοήθεια κατά τη σύνταξη των εκθέσεων και 
λοιπών παραδοτέων του έργου (π.χ. ∆ίκτυο και Πρόγραµµα Παρακολούθησης, Έκθεση για 
την Ιχθυοπανίδα κ.λπ.). 

 

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραµµα: 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει εκθέσεις πεπραγµένων ανά δίµηνο. 

Η σύµβαση έχει διάρκεια έως τη λήξη του έργου JointWaterS, όπως ισχύει κάθε φορά. 

Συνολικός προϋπολογισµός: 7.970 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ανώτατο όριο 
οικονοµικής προσφοράς). 

 

Κριτήριο ανάθεσης είναι αποκλειστικά η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, τηρουµένων βεβαίως των ελαχίστων απαιτήσεων. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι: 

• Βιογραφικά της οµάδας για τεκµηρίωση των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής. 

• ∆ικαιολογητικά σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης, για τα νοµικά πρόσωπα (π.χ. 
καταστατικό, πράξεις εξουσιοδότησης). 

• Οικονοµική προσφορά µε το προσφερόµενο τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να αποστείλουν σφραγισµένη την προσφορά τους, στην 
ταχυδροµική διεύθυνση: 5ο χλμ Ιωαννίνων-Κοζάνης, 45445 Ιωάννινα (Διεύθυνση Υδάτων 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας). 

 

Καταληκτική ηµεροµηνία για την παραλαβή των προσφορών ορίζεται η 12η Μαρτίου 2013. 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 26510-90203. 


