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                                       Ασπράγγελοι 27-07-2020 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Υπ’ Αρίθ. Πρωτ.: 901/27-07-2020 

 
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» με CPV 
80512000-6 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης σκύλων) και συνολικό προϋπολογισμό 32.258,06 € 
πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι 7.741,94 €/ Συνολική Δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%  40.000,00 €.  

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασιών ΠΕ4: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ) του Υποέργο 1: 
«Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας» της Πράξης: 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για 
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Η δαπάνη για τη σύμβαση 
βαρύνει την ΣΑΕ 275/1 ΤΡΟΠ.0 με Κωδικό Έργου: 2019ΣΕ27510041 και  
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2020 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6098/24-6-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΞΑ465ΧΙ8-ΦΡΕ) και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033216.  

Στην παρούσα σύμβαση ο εκτροφέας/εκπαιδευτής σκύλων θα αναλάβει: α) την 
επιλογή 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 των σκύλων 
όσο και των χειριστών τους. Το Τμήμα περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασιών 4.5.2: 
«Πιλοτική δημιουργία και λειτουργία Ομάδας απώθησης αρκούδων από ειδικά 
εκπαιδευμένους σκύλους (Antibear Dog Unit)» του Υποέργου1: «Δράσεις 
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προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  34 
μήνες. 

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. 

 Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις 12/08/2020 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 07/08/2020 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, fax: 2653022241, αρμόδιος 
υπάλληλος κος Κοράκης Αθανάσιος και κος Βάκκας Μιχάλης. 
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