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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Υπ’ αρίθ.: 1539/31-12-2019 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Παροχή 
υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων» (αφορά δύο τμήματα) με CPV 80512000-6 
(Υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων) και συνολικό προϋπολογισμό 53.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 42.741,93 - ΦΠΑ: 10.258,07 €). 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η 
δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ: ΣΑ Ε275/1. Το έργο περιλαμβάνεται στο Πακέτο 
Εργασιών ΠΕ4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ) του Υποέργου 1: 
«Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6098/24-
6-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΞΑ465ΧΙ8-ΦΡΕ) και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033216. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω 
του ΠΔΕ με κωδ. Εναρίθμου 2019ΣΕ27510041.  

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο (2) Τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1 (Προϋπολογισμός 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκεια 26 μήνες): Ο 
εκτροφέας/εκπαιδευτής σκύλων, θα αναλάβει: α) την επιλογή ή/και προμήθεια ενός (1) σκύλου που 
θα εκπαιδευθεί για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων β) την εκπαίδευση του 
σκύλου γ) την εκπαίδευση του χειριστή του και δ) την περιοδική αξιολόγηση τόσο του σκύλου όσο 
και του χειριστή του. Το Τμήμα περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασιών 4.3.1: «Δημιουργία και 
λειτουργία Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων» του Υποέργου1: «Δράσεις 
προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας». 

ΤΜΗΜΑ 2 (Προϋπολογισμός 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, διάρκεια 40 μήνες): Ο 
εκτροφέας/εκπαιδευτής σκύλων θα αναλάβει: α) την επιλογή ή/και προμήθεια δύο (2) σκύλων (από 
συγκεκριμένες φυλές και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά) για την ανίχνευση και απώθηση 
αρκούδων β) την εκπαίδευσή τους γ) την εκπαίδευση των χειριστών τους και δ) την περιοδική 
αξιολόγηση τόσο του σκύλου όσο και των χειριστών τους. Το Τμήμα περιλαμβάνεται στο Πακέτο 
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Εργασιών 4.5.2: «Πιλοτική δημιουργία και λειτουργία Ομάδας απώθησης αρκούδων από ειδικά 
εκπαιδευμένους σκύλους (Antibear Dog Unit)» του Υποέργου 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης 
της Βιοποικιλότητας». 

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φορέων 
που ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της 
σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Διακήρυξης. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και για τα δύο Τμήματα από κάθε προσφέροντα. Για 
κάθε Τμήμα, υποβάλλονται ξεχωριστές προσφορές και μόνο για το σύνολο του προκηρυσσόμενου 
αντικειμένου. 

  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει 27/01/2020 και ώρα: 12.00 μ.μ. στα Γραφεία του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στους Ασπράγγελους Δήμου Ζαγορίου, Τ.Κ. 
44007, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/01/2020 και ώρα: 14.00 μ.μ.  

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα όσα ορίζονται στο τεύχος 
της Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της. Η 
Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.pindosnationalpark.gr στην διαδρομή: Νέα → Προκηρύξεις. 

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου στους Ασπραγγέλους του 
Δήμου Ζαγορίου στα τηλ.: 2653022245, 2653022806 fax: 2653022241, αρμόδιος υπάλληλος κος 
Κοράκης Αθανάσιος. 
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