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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ                  Ασπράγγελοι 27/04/2021 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
Υπ’ αρίθ.: 498/27-04-2021 

 
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 σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού για την 
βελτίωση της προσβασιμότητας»  (αφορά τρία τμήματα)  με CPV: 31523200-0 
(Πινακίδες Μόνιμων Μηνυμάτων), 44221000-5 (Παράθυρα, Πόρτες και Συναφή Είδη), 
39522110-1 (Μουσαμάδες, Τέντες και Σκίαστρα) και συνολικό προϋπολογισμό 55.356,08€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.642,00€ - ΦΠΑ: 
10.714,08€). 

Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου “Accessible 

Tourism – 4ALL" η οποία έχει ενταχθεί με κωδικό ΟΠΣ 5032631 στο Πρόγραμμα 

INTERREG IPA II CROSS- BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – 

ALBANIA 2014 -2020” με βάση την απόφαση με Α.Π. 81398/26-07-2018 

(ΑΔΑ:60Χ8465ΧΙ8-9ΑΦ) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο 

προϋπολογισμός του έργου βαρύνει το ΠΔΕ 2021 της ΣΑΕ 518/6 με Κωδικό Έργου: 

2018ΕΠ51860051. 

Ο Συνοπτικό Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) Τμήματα: 
ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης. Προϋπολογισμός 29.440,08 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 23.742,00 €, ΦΠΑ : 
5.698,08€), διάρκεια 25 ημέρες.  Αφορά την προμήθεια, το σχεδιασμό, τη δημιουργία - 
κατασκευή και τοποθέτηση: εννέα (9) Προσβάσιμων Ενημερωτικών Πινακίδων, έξι (6) 
Πινακίδων Κατεύθυνσης Περιπατητικών Διαδρομών, οχτώ (8) Πινακίδων Σήμανσης με 
πληροφορίες για το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα INTERREG, εξήντα οχτώ (68) Ταμπελάκια 
Εκθεμάτων με ειδική σήμανση Braille γραφής και QR code, δώδεκα (12) Πινακίδες Σήμανσης 
διευκολύνσεων ΑμεΑ, , μία (1) επιτοίχια πινακίδα, μία (1) ενημερωτική πινακίδα και δεκαπέντε 
(15) πλαστικών αυτοκόλλητων για την προβολή του χρηματοδοτικού Προγράμματος 
INTERREG. 

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια και τοποθέτηση Ξύλινων Θυρών & Κιόσκι. Προϋπολογισμός 

12.896,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 10.400,00€, 

ΦΠΑ : 2.496,00€), διάρκεια 25 ημέρες. Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) 

ξύλινων θυρών εισόδου και των κουφωμάτων τους, δύο (2) στο Κέντρο Πληροφόρησης 

Ασπραγγέλων και μίας (1) στο Κέντρο Πληροφόρησης Κλειδωνιάς. Επίσης αφορά την 

προμήθεια και τοποθέτηση ενός εξάγωνου κίοσκι στη θέση Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας. 

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια και εγκατάσταση Τεντοπέργολας. Προϋπολογισμός 13.020,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 10.500,00€, ΦΠΑ : 

2.520,00€), διάρκεια 25 ημέρες. Αφορά την προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση 

συστήματος σκίασης υπαίθριου αμφιθεάτρου στο Κέντρο Πληροφόρησης Ασπραγγέλων 
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Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φορέων 
που ασκούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των τριών 
Τμημάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της Διακήρυξης. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, για δύο ή και για τα τρία 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 10/05/2021 και ώρα: 12.00 μ.μ. στα Γραφεία του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, στους Ασπράγγελους Δήμου Ζαγορίου, Τ.Κ. 
45500, από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07/05/2021 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.:2653022283, 2653022245 fax: 2653022241, αρμόδιος υπάλληλος κος 
Μιχάλης Βάκκας. 
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