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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ                  Ασπράγγελοι 14/10/2020 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Υπ’ αρίθ.: 1159/14-10-2020 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου προκηρύσσει Συνοπτικό 

Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α., για την Ανάδειξη 
Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού» (αφορά δύο 
τμήματα) με CPV 31100000-7(Ηλεκτροκινητήρες Ηλεκτρογεννήτριες και ηλεκτρικοί 
μετασχηματιστές), 39541000-6 (Δίχτυα), 37413000-6 (Είδη Ψαρέματος), 38651600-9 
(Ψηφιακές κάμερες), 31411000-0 (Αλκαλικές Μπαταρίες), 30234500-3 (Μέσα αποθήκευσης 
μνήμης) και συνολικό προϋπολογισμό 44.180,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.629,03€ - ΦΠΑ: 8.550,97€). 

Η παρούσα προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο 
Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 
2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την 
ΣΑΕ 275/1 ΤΡΟΠ.0 με κωδικό έργου 2019ΣΕ27510041. Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο 
Πακέτο Εργασιών ΠΕ4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ) του 
Υποέργου 1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας» της Πράξης» 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. 

Ο Συνοπτικό Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο (2) Τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1: Προϋπολογισμός 32.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 25.967,74 €, ΦΠΑ : 6.232,26€), διάρκεια 8 μήνες. Προμήθεια 
ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης ιχθυοπανίδας. Αφορά την προμήθεια μιας (1) 
συσκευής ηλεκτραλιείας υψηλής τάσης για μεγάλες μάζες ιχθύων και των παρελκόμενων της, 
έξι (6) πελαγικών και δεκαέξι (16) βενθικών διχτυών τύπου Nordic, δύο (2) βαρέως τύπου 
αποχών περισυλλογής ιχθύων, δύο (2) ψαροσακούλων, τεσσάρων (4) λεκανών συλλογής 
και ενός (1) διχτυού αλίευσης. Το Τμήμα περιλαμβάνεται στο Πακέτο Εργασιών ΠΕ 4.1. 
Εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για την ιχθυοπανίδα στην Τεχνητή Λίμνη των πηγών Αώου 
και συγκεκριμένα της δράσης ΠE 4.1.3 Υλικοτεχνικός εξοπλισμός του Υποέργου1: «Δράσεις 
προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας». 
ΤΜΗΜΑ 2: Προϋπολογισμός 11.980,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 9.661,29 €, ΦΠΑ : 2.318,71€), διάρκεια 6 μήνες. Προμήθεια 
είκοσι δύο (22) καμερών παρακολούθησης πανίδας (trail cameras) και των 
παρελκόμενών τους, τετρακόσιες (400) αλκαλικές μπαταρίες και σαράντα (40) κάρτες 
μνήμης SD.  
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Το Τμήμα περιλαμβάνεται στα Πακέτα Εργασιών: 
 • ΠΕ 4.2.2 Πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων αντιμετώπισης της σύγκρουσης λύκου-

θήρας και λύκου-κτηνοτροφίας στο Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου και συγκεκριμένα της δράσης 
ΠΕ 4.2.2.2 Προμήθεια ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της δράσης 

• ΠΕ 4.5.1 Πιλοτική εγκατάσταση ειδικών απροσπέλαστων από την αρκούδα κατασκευών 
τοποθέτησης κάδων σκουπιδιών εντός επιλεγμένων οικισμών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 
Πίνδου και συγκεκριμένα της δράσης ΠE 4.5.1.2 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών καμερών  

του Υποέργου1: «Δράσεις προστασίας και ενίσχυσης της Βιοποικιλότητας». 
 
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φορέων 

που ασκούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των δύο 
Τμημάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού 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 στις 4/11/2020 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 του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 29/10/2020 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.:2653022806, 2653022245 fax: 2653022241, αρμόδιος υπάλληλος κος 
Νικόλαος Κυριαζής. 
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