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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

LIFE+ Nature με τίτλο «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΝ∆Ο» και σύντομο όνομα LIFE 

ARCPIN κωδικός LIFE12 NAT/GR/000784, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

προσφορά για την απευθείας ανάθεση της παρακάτω προμήθειας:  

«Προμήθεια 19 ηλεκτροφόρων περιφράξεων» 

προϋπολογισμού 17.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους της ∆ράσης C8: «Εγκατάσταση ειδικών κάδων απορριμμάτων και 
ηλεκτροφόρων περιφράξεων μέσα ή κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς» του έργου «∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ 
ΠΙΝ∆Ο»,  (LIFE ARCPIN κωδικός LIFE12 NAT/GR/000784) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σε ποσοστό 75%, ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου θα 
προχωρήσει στην προμήθεια 19 έτοιμων για εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων.  

Οι περιφράξεις αυτές θα φέρουν ηλιακό πάνελ και μπαταρία ώστε να είναι δυνατή η εγκατάστασή 
τους και σε δραστηριότητες που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.  

 

 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ  
ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝ∆ΟΥ 
Πληροφορίες : κ. Βάκκας Μ., κ. Κοράκης Αθ.        
Τηλέφωνο     : 26530 22283-22245 
 Fax              : 26530 22245 

                 
              Ασπράγγελοι    14 /5/2015 
              Αριθ. Πρωτ. :           480 
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Β. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος έργου, θα παραδώσει τα υλικά που 
περιγράφονται στο Παράρτημα Α, της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και την παραλαβή των 
παραδοτέων, θα είναι η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του, σύμφωνα με την 1η Απόφαση στο Θέμα 9 της 1ης/15/23-01-2015 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του 
Φ.∆. Εθνικών ∆ρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου (Α∆Α:6ΗΙ146Ψ8ΒΩ-ΩΩ1) όπως τροποποιήθηκε με την 
3η Απόφαση στο Θέμα 10 της 2ης/15/27-03-2015 Συνεδρίασης του ∆.Σ. του Φ.∆. Εθνικών ∆ρυμών 
Βίκου-Αώου και Πίνδου (Α∆Α:76Ι846Ψ8ΒΩ-9Λ3) 

Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας, ορίζεται σε δυο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης.  

 
∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων εκατό Ευρώ 
(17.100,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και όλων των νόμιμων κρατήσεων (Απόφ. 
Ανάληψης Υποχρέωσης υπ΄ αριθμ. 207 Α∆Α: 7ΡΖ846Ψ8ΒΩ-0ΝΙ). Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 
γίνει υπέρβαση αυτού του ποσού.  

Η πληρωμή του αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ στο σύνολο του ποσού, με την οριστική 
παράδοση όλων των προβλεπόμενων παραδοτέων.  

Για την καταβολή του τιμήματος χρειάζονται: 

 Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 
 Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει των 

νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής 
ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη 
αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). 

 
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου» δεν 
καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής της αμοιβής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησής του από τις 
πιστώσεις του προγράμματος.  

 

 



                                                                           
LIFE12 NAT/GR/000784 

  
 

Ασπράγγελοι, ∆. Ζαγορίου 44007  Tηλ./Fax 2653022241  www.pindosnationalpark.gr  kpasprag@otenet.gr 
 

 

 

Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς 
(ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου) έως τις 29-5-2015 και ώρα 14:00, στα γραφεία του 
Φορέα ∆ιαχείρισης, στη ∆ιεύθυνση: Ασπράγγελοι, ∆ήμου Ζαγορίου, Τ.Κ. 44007, επί ποινής 
αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό: 
 
1.  Αίτηση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του 
ενδιαφερόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, ΑΦΜ, όνομα προσώπου 
επικοινωνίας). 

2. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό  «Προμήθεια 19 
ηλεκτροφόρων περιφράξεων», ο οποίος θα περιέχει:  

1. Συμπληρωμένο τον Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών που βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 
παρούσας, ως εξής: 

α) Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του 
Προσφέροντα που θα έχει: 
Την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρείται η αντίστοιχη προδιαγραφή και την ένδειξη «ΟΧΙ» σε 
αντίθετη περίπτωση. 

β) Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν 
σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών 
Προδιαγραφών. 

2. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται και ο 
εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο 
οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό τα Κοινοπραξίας ή της Ένωσης τα 
έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον διαγωνισμό, έγγραφο.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι ο προσφέρων:  

 (α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επαγγελματικό Μητρώο, Επιμελητήριο ή Επαγγελματική 
Ένωση,  

 (β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων 
έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα,  

 (γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,  
 (δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,  
 (ε) είναι φορολογικά ενήμερος,  
 (στ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος,  
 (ζ) δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή, βάσει 

απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό 
παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 (η) δεσμεύεται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τούτο, προ 
της υπογραφής της σύμβασης στην περίπτωση που του κατακυρωθεί το έργο.  

  



                                                                           
LIFE12 NAT/GR/000784 

  
 

Ασπράγγελοι, ∆. Ζαγορίου 44007  Tηλ./Fax 2653022241  www.pindosnationalpark.gr  kpasprag@otenet.gr 
 

 
(θ) Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού ∆ημοσίου με απόφαση του 

Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 
3.  Κλειστό φάκελο με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το 
διαγωνισμό «Προμήθεια 19 ηλεκτροφόρων περιφράξεων», ο οποίος θα περιέχει την 
οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου για το σύνολο της προμήθειας. 
 
Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον προσφέροντα που θα αναδειχθεί ως προσωρινός 
Ανάδοχος, προ της υπογραφής της σύμβασης, περιλαμβάνουν:  
 
1. Φορολογική Ενημερότητα.  
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό στα τηλ.: 2653022806 κ. Κυριαζής Νίκος 
και 2653022245 κ. Κοράκης Θανάσης. 
Η παρούσα δημοσιεύεται  στην ιστοσελίδα του Φορέα: www.pindosnationalpark.gr, καθώς και στην 
ιστοσελίδα του έργου http://www.lifearcpin.gr  
 

ΣΤ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού, 
Παρακολούθησης και Παραλαβής η οποία έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών, της τελικής βαθμολόγησης και της κατάταξής τους.  
 
Η Επιτροπή με βάση τα «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής», συντάσσει τα πρακτικά της και εισηγείται 
προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Φορέα ∆ιαχείρισης για την ανάθεση και την υπογραφή της 
σύμβασης.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα διαδικασία χωρίς 
αυτό να συνεπάγεται οποιοδήποτε τίμημα για τον Φορέα ∆ιαχείρισης.  
 
Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο Ε., μέσα σε δέκα (20) ημέρες από την 
αποστολή της απόφασης ανάθεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικών 
∆ρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ  
∆ασολόγος, Επικ. Καθηγητής ∆ΠΘ 

 

http://www.pindosnationalpark.gr/
http://www.lifearcpin.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
         Πίνακας Επακριβών Προδιαγραφών 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/
Α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Απαίτη
ση 

Απάντη
ση 

Παρατηρήσεις 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 19 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ 

1 ΦΡΑΧΤΗΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΛ 
 Ενσωματωμένο φωτοβολταϊκό

πάνελ ισχύος 60Watt/12 V 
 Γεννήτρια Παλμών
 ΣΕΤ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ Φ/Β με Φράχτη

Μπαταρίας 12 V (Θετικός & 
αρνητικός πόλος, ρυθμιστής 
φόρτισης, καλώδια 
σύνδεσης, αδιάβροχα 
βύσματα ) 

 Mπαταρία ειδικού τύπου – αργής
αυτοεκφόρτησης – για
ηλιακούς φράχτες. 

 Τάση : 13.000 Volt
 Τάση στα 500 Ω : 5.600 Volt
 Joule input: 7 J
 Joule output: 5 J
 Μήκος περίφραξης θεωρητικό :

100 km 
 Μήκος περίφραξης με μικρή

βλάστηση : 40 km 
 Μήκος περίφραξης με μέση

βλάστηση :  15 km 
 Μήκος περίφραξης με πυκνή

βλάστηση : 8 km 
 ∆υνατότητα τροφοδοσίας με

ρεύμα 220 Volt. 
 Εγγύηση τουλάχιστον 3 ετών για

την συσκευή  
 Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους

για την μπαταρία 
 Εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών

για τα φωτοβολταϊκά πάνελ  

19 ΝΑΙ 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/
Α Περιγραφή ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Απαίτη
ση 

Απάντη
ση 

Παρατηρήσεις 

2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΥΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 Βάση στήριξης του 

φωτοβολταϊκού πάνελ 
 Προστασία της συσκευής του 

ηλεκτρικού φράχτη από την 
έκθεση της στα καιρικά 
φαινόμενα. 

 Αποθήκευση της 
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας 

19 

 

 

 

ΝΑΙ 

  

3 ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΗ ΡΑΒ∆ΟΣ  
Πακτώνει το μεταλλικό κυτίο 
αποθήκευσης και προστασίας στο 
έδαφος. 

19 

 
ΝΑΙ 

  

4 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

19 
 

ΝΑΙ 
  

5 ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 3m 19 ΝΑΙ   

6 ΓΕΦΥΡΑ ΓΡΑΜΜΩΝ 38 ΝΑΙ   

7 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 

19 
ΝΑΙ   

8 ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΡΤΑΣ 5m ΜΕ ΑΓΩΓΙΜΟ 
ΕΛΑΤΗΡΙΟ 

38 ΝΑΙ   

9 ΠΑΣΣΑΛΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 1m 19 ΝΑΙ   

10 ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ Η/ΚΑΙ 
ΞΎΛΙΝΟΥ ΠΑΣΑΛΟΥ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΣ 

1000 ΝΑΙ   

11 ΜΟΝΩΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ Η/ΚΑΙ 
ΞΎΛΙΝΟΥ ΠΑΣΑΛΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 

200 ΝΑΙ   

12 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΑΣ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 60 ΝΑΙ   

13 ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

80    

14 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

20 ΝΑΙ   

15 Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 17X25 
cm ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  

60 ΝΑΙ   

 
Όλα τα είδη που περιγράφηκαν στον Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών θα πρέπει να είναι 
αμεταχείριστα και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την μεταφορά στα Γραφεία του Φορέα ∆ιαχείρισης 
χωρίς επιπλέον χρέωση. O ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την σύνδεση των εξαρτημάτων των 
κεντρικών μονάδων με τις ήδη υπάρχουσες και κατάλληλα εγκατεστημένες περιφράξεις, του 
συνόλου των περιφράξεων στους δικαιούχους που θα προκύψουν, εντός της περιοχής του 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, πλην αυτής που εκτείνεται στο ∆ήμο Γρεβενών, χωρίς επιπλέον 
χρέωση. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά με 
δική του ευθύνη και δαπάνη κάθε βλάβη των προϊόντων αυτών.  
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ΠΡOΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ  
 

                                                
 
Τίτλος έργου: Δράσεις διατήρησης για τη βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου ‐ 

αρκούδας στη Βόρεια Πίνδο. 
Κωδικός: LIFE12 NAT / GR / 000784 

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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