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ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικά ερωτήματα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 290/21-03-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

ΣΧΕΤ: το με α.π. 301/26-03-2014 (αρ. πρωτ. Φορέα Διαχείρισης) έγγραφο της «ΣΥΣΤΑΔΑ – Συστήματα 

Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ο.Ε.» που απεστάλη μέσω τηλεομοιοτυπίας 

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα διευκρινιστικά ερωτήματα που κατατέθηκαν μέσω τηλεομοιοτυπίας στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμόν 290/21-03-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της 

υπηρεσίας «Εξωτερικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την Υλοποίηση της Πιλοτικής Δράσης «A snorkel on the 

mountain» στο πλαίσιο του Προγράμματος “Mediterranean Experience of Eco-Tourism” (MEET)» (European 

Neighborhood Partnership Instrument – “Mediterranean Sea” Programme (ENPI Med). Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

1. Το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο 

του διαγωνισμού.  

Σύμφωνα με τον Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, 

Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 247/Α/1995), καθώς και την υπ’ αριθμόν 

35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β/11-08-2010) απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών  περί αυξήσεως των χρηματικών 

ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, 

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, εφόσον το ποσό για τη 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων είναι μέχρι 

του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.), η διαδικασία που 
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ακολουθείται είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.  

Τόσο το νομικό πλαίσιο διενέργειας της διαδικασίας απευθείας 

ανάθεσης όσο και το νομικό πλαίσιο που συμπληρωματικά 

τεκμηριώνει τη διαδικασία αυτή περιγράφεται στις σελίδες 1 

και 2 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ώστε να 

είναι δυνατόν οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση 

περί της τεκμηρίωσης της διαδικασία με απευθείας ανάθεση.  

Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι η χρηματοδότηση της 

δράσης (συμπεριλαμβανομένης ως τμήμα της και η παρούσα 

υπηρεσία) δεν προέρχεται από εθνικούς πόρους αλλά 

εξολοκλήρου από τον Οργανισμό MedPAN, ο οποίος έχει 

αναλάβει την υλοποίηση και συντονισμό αυτού του είδους 

πιλοτικών δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 

μέσω του European Neighborhood Partnership Instrument – 

“Mediterranean Sea” Programme (ENPI Med), και ο οποίος 

οργανισμός με τη σειρά του ανέθεσε την υλοποίηση της 

Πιλοτικής Δράσης στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς για την Πιλοτική Περιοχή των Λευκών Ορέων.  

Ο Φορέας Διαχείρισης, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή 

συμμετοχή υποψηφίων για την ανάθεση της δράσης 

προχώρησε σε δημοσίευση της Πρόσκλησης ώστε να 

διευρυνθεί, κατά το μέγιστο δυνατόν, ο αριθμός των 

υποψηφίων με πρόθεση να συμμετάσχουν στη διαδικασία και 

αναλάβουν την εκτέλεση της υπηρεσίας.  

2. Εάν οι ζητούμενες εμπειρίες 

(επαγγελματική εμπειρία σε 

θέματα οικολογίας, Γ.Σ.Π. κ.λπ.) 

θα πρέπει να διατίθενται από τον 

διαγωνιζόμενο, φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο (υποψήφιος Ανάδοχος) 

ή μπορούν να διατίθενται και από 

άτομα της Ομάδας Έργου 

(στελέχη – εξωτερικοί 

συνεργάτες)  

Οι ζητούμενες εμπειρίες μπορούν να διατίθενται και από άτομα 

της Ομάδας Έργου (στελέχη – εξωτερικοί συνεργάτες) εφόσον 

τα άτομα αυτά αποδεικνύεται (π.χ. με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση τους) ότι αποτελούν μέλη της Ομάδας Έργου. 

Τονίζεται όμως ότι λόγω της φύσης της υπηρεσίας (ισχυρή 

επιτόπια παρουσία στην περιοχή της Πιλοτικής Δράσης κατά 

την εκτέλεση της υπηρεσίας ειδικά στην Φάση Α), τα άτομα 

που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει έχουν ενεργή 

ενασχόληση με την υλοποίηση της. 

Τονίζεται επίσης ότι ο Ανάδοχος για την υλοποίηση της 

υπηρεσίας, θα χρησιμοποιήσει τους ειδικούς συνεργάτες 
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(ομάδα έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε 

περίπτωση που για αιτιολογημένους λόγους γίνει 

αντικατάσταση των ειδικών συνεργατών, αυτό θα γίνει με την 

σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης και εφόσον ο 

αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον ισοδύναμων προσόντων. 

3. Σε περίπτωση συμμετοχής 

Νομικού Προσώπου – 

Ομόρρυθμης Εταιρίας, οι 

ζητούμενες εμπειρίες μπορούν να 

καλύπτονται και από τους 

ομόρρυθμους εταίρους ως φυσικά 

πρόσωπα.  

Οι ζητούμενες εμπειρίες μπορούν να καλύπτονται και από τους 

ομόρρυθμους εταίρους ως φυσικά πρόσωπα εφόσον υπάρχει 

τεκμηρίωση ότι τα άτομα αυτά είναι όντως ομόρρυθμοι 

εταίροι. 

Τονίζεται όμως ότι λόγω της φύσης της υπηρεσίας (ισχυρή 

επιτόπια παρουσία στην περιοχή της Πιλοτικής Δράσης κατά 

την εκτέλεση της υπηρεσίας ειδικά στην Φάση Α), τα άτομα 

που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει να έχουν 

ενεργή ενασχόληση με την υλοποίηση της. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ότι αναφέρεται και για το ερώτημα 2. 

4. Αναφέρεται ότι τα αποδεικτικά 

των ζητούμενων εμπειριών θα 

πρέπει να είναι της τελευταίας 

πενταετίας. Οι ζητούμενες 5ετείς 

εμπειρίες αφορούν σε έργα, 

υπηρεσίες κ.λπ. που έχουν 

υλοποιηθεί μόνο κατά την 

τελευταία 5ετία Ή και 

προγενέστερα, αλλά σε 

συνδυασμό με υλοποίηση 

τουλάχιστον ενός έργου, κατά την 

τελευταία πενταετία; Στην 

περίπτωση που ζητούνται 5ετείς 

εμπειρίες ΚΑΙ να αφορούν στην 

τελευταία 5ετία, πως 

διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν 

ευρύτερη συμμετοχή 

ενδιαφερομένων στην υπόψη 

Πρόσκληση; 

Οι ζητούμενες εμπειρίες σε έργα, υπηρεσίες, μελέτες κ.λπ. θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Υποψήφιοι που 

έχουν εμπειρία μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών, αυτονόητα 

μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.  

Οι ζητούμενες εμπειρίες αποδεικνύονται με ακριβή αντίγραφα 

συμβάσεων - ή άλλων σχετικών εγγράφων - προγραμμάτων ή 

έργων που να τεκμηριώνουν την ενασχόληση του υποψηφίου 

με το φυσικό αντικείμενο στο διάστημα της τελευταίας 

πενταετίας σε ένα ή περισσότερα έργα.  

Τονίζεται ότι ο όρος αυτός εντάχθηκε στην παρούσα 

Πρόσκληση προς διευκόλυνση των υποψηφίων ώστε οι 

έχοντες εμπειρία μεγαλύτερη των 5 ετών να μην απαιτείται να 

προσκομίζουν σχετική τεκμηρίωση για όλο το χρονικό 

διάστημα της εμπειρίας τους π.χ. για τα τελευταία 10 χρόνια.  

Εφόσον όμως το επιθυμούν, μπορούν να συμπεριλάβουν στο 

φάκελο τους και τεκμηρίωση προγενέστερων από την 

τελευταία πενταετία, ετών.  
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5. Διευκρινίστε περαιτέρω την 

απαίτηση για «τεκμηριωμένη 

εμπειρία στη συγγραφή εργασιών 

με θεματολογία στα 

αντικείμενα…». Ποιες εργασίες 

καλύπτουν την απαίτηση αυτή 

(π.χ. περιλαμβάνονται και οι 

μελέτες;) Με ποιόν τρόπο 

αποδεικνύεται το απαιτούμενο 

χρονικό διάστημα (5 έτη) για τη 

συγγραφή επιστημονικών 

εργασιών /δημοσιεύσεων, αφού 

είναι δυνατόν να μη σχετίζονται 

ευθέως με 

έργο/υπηρεσία/ερευνητικό 

πρόγραμμα, συγκεκριμένης 

διάρκειας.   

Βεβαίως και οι «εργασίες» που καλύπτονται από την απαίτηση 

αυτή περιλαμβάνουν μελέτες ή/και επιστημονικές 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και εισηγήσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια που σχετίζονται με το αντικείμενο που 

περιγράφεται στην απαίτηση της αυτής εμπειρίας και, εν γένει, 

οποιαδήποτε έγγραφη τεκμηρίωση παραγωγής πνευματικού 

προϊόντος που σχετίζεται με τα αντικείμενα της απαίτησης. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Πρόσκλησης, 

δεν υπάρχει απαίτηση, αυτές οι επιστημονικές 

εργασίες/δημοσιεύσεις να σχετίζονται ευθέως με συγκεκριμένο 

πρόγραμμα/έργο/υπηρεσία ή συγκεκριμένη πηγή 

χρηματοδότησης.   

Εντούτοις, για τον τρόπο απόδειξης του χρονικού διαστήματος 

ενασχόλησης με το αντικείμενο της απαίτησης αυτής, οι 

αναφορές σε μελέτες, επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά διεθνή ή εθνικά περιοδικά, εισηγήσεις σε 

συνέδρια κ.λπ., θα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχεία που 

να τεκμηριώνουν το χρόνο (π.χ. έτος δημοσίευσης ή χρονική 

διάρκεια εκπόνησης μελέτης ή έρευνας), το θέμα (π.χ. μελέτη 

ανάπτυξης οικοτουρισμού) και τον αποδέκτη της εργασίας (π.χ. 

επιστημονικό περιοδικό, επιστημονικό συνέδριο, φορέας 

ανάθεσης μελέτης/παροχής υπηρεσίας κ.λπ.).   

6 Η αναφερόμενη ως «πιλοτική 

περιοχή» (Φάση Α) ταυτίζεται με 

την ευρύτερη περιοχή των 

Λευκών Ορέων, ή αφορά 

επιμέρους περιοχή για την 

ανάπτυξη της πιλοτικής δράσης; 

Η πιλοτική περιοχή είναι η ευρύτερη περιοχή των Λευκών 

Ορέων (περιοχή NATURA GR 4340008 και περιοχές 

εγγύτητας στην περιοχή NATURA GR 4340008) όπως 

αναφέρεται εξάλλου στην περιγραφή του φυσικού 

αντικειμένου της υπηρεσίας. 

7. Δεδομένου ότι η Πρόσκληση 

αφορά σε «Εξωτερικό Σύμβουλο 

Υποστήριξης» ποιος θα είναι ο 

βαθμός εμπλοκής/συνεργασίας 

του Φορέα Διαχείρισης κατά την 

εκπόνηση των παραδοτέων (π.χ. 

διάθεση προσωπικού, 

Οι υπηρεσίες που ο «Εξωτερικός Σύμβουλος» θα παρέχει 

περιγράφονται (χωρίς να περιορίζονται κατ’ ανάγκη μόνο σε 

αυτά) στο Κεφάλαιο Ι. Πλαίσιο της Υπηρεσίας, 1. Περιγραφή 

του φυσικού αντικειμένου (επιμέρους Φάσεις, παραδοτέα και 

χρονοδιάγραμμα). 

Βεβαίως, ο Φορέας Διαχείρισης με στέλεχος/στελέχη του θα 

παρακολουθεί στενά, θα στηρίζει και θα συνδράμει 
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εξοπλισμού, γραφείου κ.λπ.) συμβουλευτικά και καθοδηγητικά όπου απαιτείται και δύναται 

τον Ανάδοχο κατά την διάρκεια εκπόνησης και παράδοσης των 

επιμέρους παραδοτέων του.  

Εξάλλου ένα σημαντικό τμήμα της όλης διαδικασίας είναι η 

απευθείας επαφή με την περιοχή υλοποίησης της Πιλοτικής 

Δράσης και τις τοπικές κοινωνίες που διαβιούν σε αυτή. 

Ειδικότερα σε αυτό το σημείο, η συνεργασία Αναδόχου με 

στελέχη του Φορέα Διαχείρισης και η καθοδήγηση του από τα 

στελέχη αυτά είναι σημαντική και επιβεβλημένη, ώστε ο 

Ανάδοχος να φέρνει εις πέρας τα επιμέρους παραδοτέα του με 

στοχευμένο και χωροχρονικά προσανατολισμένο τρόπο.  

Επίσης, η παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων θα γίνεται από 

Επιτροπή αποτελούμενη από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης.  

Είναι προφανές όμως ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ώστε να ανταπεξέλθει στις 

απαιτήσεις των επιμέρους παραδοτέων που θα δεσμευτεί να 

παραδώσει.  

Ο Φορέας Διαχείρισης θα συνδράμει ενεργά αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν έχει υποχρέωση να παρέχει στον Ανάδοχο 

υλικοτεχνική υποδομή που να απαιτείται για την παράδοση των 

Φάσεων τις οποίες θα δεσμευτεί να παραδώσει.  
 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς (τηλ. 28210-45570, fax: 28210-59777, e-mail: info@samaria.gr, internet site: 

www.samaria.gr).            

 

- Ο -  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 

ΣΑΜΑΡΙΑΣ 
 
 

ΔΡ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Εσωτερική Διανομή 

• Χρον. Αρχείο 

• Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης (1 αντίτυπο) 

• Φάκελος Πιλοτικής Δράσης (2 αντίτυπα) 

• Υπεύθυνη ΟΔΕ (ηλεκτρονική διανομή) 
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