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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ                  Ασπράγγελοι 27/08/2021 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Υπ’ αρίθ.: 1071/27-08-2021 

 
           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 
εξωτερικών συνεργατών για την μελέτη και καταγραφή της μυκοχλωρίδας και των 
ορχεοειδών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» (αφορά 2 Τμήματα): 

• ΤΜΗΜΑ 1: Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την μελέτη και καταγραφή της 
μυκοχλωρίδας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου  

  
• ΤΜΗΜΑ 2:   Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη για την μελέτη και καταγραφή των 

ορχεοειδών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  49.600,00€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.000€ - ΦΠΑ: 9.600€). Η εκτιμώμενη αξία του 
Τμήματος 1 είναι 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
20.000€ - ΦΠΑ: 4.800€ ) και η εκτιμώμενη αξία του Τμήματος 2 είναι 24.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000€ - ΦΠΑ: 4.800€ ). 

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2021 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την ΣΑΕ 275/1 ΤΡΟΠ.0 με κωδικό 
έργου 2019ΣΕ27510041. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα  Πακέτα Εργασιών ΠΕ3: ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΝ) 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 με κωδικό ΟΠΣ 5033216 στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6098/24-06-2019 (ΑΔΑ:Ω2ΞΑ465ΧΙ8-ΦΡΕ).  

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φορέων 
που ασκούν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την ανάθεση 
υπηρεσιών ειδικών συνεργατών σε θέματα μελέτης και καταγραφής της μυκοχλωρίδας και των 
ορχεοειδών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου των δύο 
Τμημάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 90711500-9 (Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής 
που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα), 90713000- 8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 
περιβαλλοντικά ζητήματα). 

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

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις 13/09/2021 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 08/09/2021 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 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) http://eprocurement.gov.gr, στον  ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και 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 κα 
Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη. 
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