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   ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
   ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
   ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 

Πληροφορίες : κ. Κοράκης 

Τηλέφωνο : 26530 22245, 22283 
Φαξ : 26530 22241 

 
Ασπράγγελοι 10/05/2019 

Αριθ. Πρωτ. : 531 
 
 
 

 

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 

 

Θέμα: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιστημονικής παρακολούθησης ιχθυοπανίδας. 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, θα προβεί στην ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών Επιστημονικής παρακολούθησης για την: «Προκαταρκτική εκτίμηση της 

κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών και της ποιότητας των υδάτων της τεχνητής λίμνης 

πηγών Αώου, με στόχο την αειφόρο διαχείριση του οικοσυστήματος και τον περιορισμό 

των ξενικών ειδών», σύμφωνα με τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία: 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Έρευνες για τον προσδιορισμό των ειδών ιχθυοπανίδας με την 
πραγματοποίηση τουλάχιστον 8 δειγματοληψιών την περίοδο Ιουνίου – 
Σεπτεμβρίου. Οι δειγματοληψίες θα γίνουν με 2 τρόπους: 
Α. Την χρήση ειδικών διχτυών με χρήση της βάρκας. 
Β. Την χρήση συσκευών ηλεκτραλιείας. 

 
2. Έρευνες για την κατάσταση της ποιότητας των υδάτων με 
δειγματοληψίες νερού για την μέτρηση φυσικοχημικών παραμέτρων 
νερού της λίμνης 

 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα έργου τουλάχιστον 4 ατόμων 
με συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας ειδικότητες και δεξιότητες 
και έναν επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με 
αποδεδειγμένη δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία στον σχεδιασμό και 
συντονισμό αντίστοιχων ερευνητικών προγραμμάτων. Επιπλέον, να 
διαθέτει την απαιτούμενη σχετική υλικοτεχνική υποδομή (αλιευτικά  
μέσα όπως δίχτυα, συσκευές ηλεκτραλιείας, συσκευές/όργανα μέτρησης 
φυσικοχημικών παραμέτρων, κλπ). 

 
Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών θα αναλυθούν από τον ανάδοχο 
για την σύνταξη αναφοράς, που θα περιλαμβάνει την προ του έργου 
υπάρχουσα γνώση, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 
δειγματοληψιών καθώς και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και του 
οικοσυστήματος στην παρούσα φάση. 
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 Θα συνοδεύονται από τεκμηριωμένες προτάσεις λήψης διαχειριστικών 
μέτρων (αναλυτική περιγραφή) καθώς και από προτάσεις για τη 
συνέχιση της επιστημονικής παρακολούθησης στο άμεσο μέλλον με 
σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών 
μέτρων που θα εφαρμοστούν. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει 
εκτενές φωτογραφικό υλικό και τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα 
εργασιών πεδίου και εργαστηρίου. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
90711500-9: Περιβαλλοντική παρακολούθηση εκτός αυτής που 
προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
16.300,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 3.912,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20.212,00 € 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Από τις πιστώσεις της Πράξης: «Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό 
Πάρκο Βόρειας Πίνδου» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ήπειρος 
2014- 2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1488/2-8-
18 της Περιφέρειας Ηπείρου και κωδικό MIS 5028201. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Απευθείας Ανάθεση 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

1. Ασφαλιστική ενημερότητα 
2. Φορολογική ενημερότητα 
3. Ποινικό μητρώο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Παρακράτηση φόρου υπηρεσιών σε ποσοστό 8% αν είναι εταιρεία ή 
20% ΦΕΕ αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας επί της καθαρής αξίας 
του Τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 
167), όπως ισχύει. 

2. Κράτηση ύψους Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 ν.4605/2019 όπως ισχύει). 
Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ 
χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 
5143 ΥΑ (ΦΕΚ 335 Β’/11.12.2014). 

3. Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών  
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού 
και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης επί της οποίας επιβάλλεται η 
κράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 1191 
ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017). Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε 
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 
20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 
της υπ’ αριθμ. 1191 ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017). 

 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 
www.eprocurement.gov.gr και στον διαδικτυακό τόπο 
www.pindosnationalpark.gr 
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Η Οικονομική υπηρεσία του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διοίκησης, στην οποία 

κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως προβεί στην έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. 

 

 
 

 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

και Διοίκησης – Οικονομική υπηρεσία, 

για την έκδοση της σχετικής απόφασης 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Βόρειας Πίνδου 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 
Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ 

Δασολόγος, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

/ Ταμείο Συνοχής 
/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

 
Δικαιούχος: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ Πόλη: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ 

Ταχ. Διεύθυνση: ΑΣΠΡΑΓΓΕΛΟΙ Ημερομηνία: 26/03/2018 

Ταχ. Κώδικας: 44007 Αρ. Πρωτ.: 232 

Πληροφορίες: κ. Μ. Βάκκας 

Τηλέφωνο: 26530 22283 

Fax: 26530 22241 

E-mail: pindos.np@gmail.com Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Πλατεία Πύρρου 1– Διοικητήριο 

ΤΚ 45221, Ιωάννινα 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΤΟ Ε.Π «Ήπειρος» 2014-2020 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 
 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 393/20-2-2018 Πρόσκλησης, με Κωδικό: 48/2017 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης [Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ] για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 

του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

του Ε.Π. «Ήπειρος», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), υποβάλλουμε πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο 

«Διαχειριστικές Δράσεις στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου», κωδικό  MIS  5028201 

και συνολική δημόσια δαπάνη 119.970,00 ευρώ. 

Η πρόταση περιγράφεται αναλυτικά στο ηλεκτρονικά υποβληθέν στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ Τεχνικό Δελτίο 

Πράξης, με α/α Δελτίου 41022 και στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα που έχουν επισυναφθεί σε 

αυτό. 

Επιπρόσθετα βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι: 

α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες της εν λόγω πράξης, ή μέρος αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα 

τύχουν χρηματοδότησης από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα 

ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 
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β) Δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης (η πράξη δεν έχει 

περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως). 

γ) Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική 

επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός 

πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν 

στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013). 

δ) 1 Από την εν λόγω πράξη, με βάση τις υφιστάμενες κανονιστικές ρυθμίσεις, δεν δύναται να 

παραχθούν έσοδα, μετά την ολοκλήρωση της πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, 

για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά): 

• δεν προβλέπεται η επιβολή στους τυχόν χρήστες του έργου τελών ή προσαύξηση στο 

τυχόν ήδη υπάρχον τέλος, εξαιτίας της συγκεκριμένης επένδυσης, τα οποία βαρύνουν 

άμεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδομής, την πώληση ή τη μίσθωση γης ή 

κτιρίων, ή πληρωμές για υπηρεσίες (μείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα 

αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισμού, τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη 

περίοδο). Επίσης, η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών ή εάν 

επιφέρει αντισταθμίζεται με ισοδύναμη μείωση των επιδοτήσεων λειτουργίας, 

• η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης, 

• δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωμής. 

ε) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης 

της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της 

πρόσκλησης και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ θα τηρήσω τις 

εν λόγω υποχρεώσεις. 

στ) Ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ 

και συντήρηση του έργου, έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο της 

πρότασης. 

ζ) Ο κύριος του έργου (φορέας πρότασης) ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΙΝΔΟΥ, για λογαριασμό του οποίου προτείνεται το έργο, έχει λάβει γνώση και συμφωνεί 

με το περιεχόμενο της πρότασης. 

 
 

Για το Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 
Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ 

Δασολόγος, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ 

 
 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

 

 

 
 

1 Επιλέγεται ανάλογα με το εάν η πράξη παράγει ή δεν παράγει έσοδα το αντίστοιχο περιεχόμενο του 
εδάφιου (δ) και αναλόγως διαγράφεται αυτό που δεν αφορά. 
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Τα ακόλουθα έχουν υποβληθεί στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ με α/α Τεχνικού Δελτίου Πράξης 41022 για την πράξη 

με κωδικό MIS 5028201 

1. Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) 

2. Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα [εφόσον απαιτείται] 

3. Στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα του 

δικαιούχου 

4. Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 [εφόσον 

απαιτείται] 

5. Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης [εφόσον απαιτείται] 

6. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου να υλοποιήσει την προτεινόμενη 

πράξη [σύμφωνα με ό,τι ζητείται στην πρόσκληση] 

7. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης και των 

αντίστοιχων αρμοδιοτήτων του [εφόσον απαιτείται] 

8. Υποβολή των πληροφοριών σχετικά με μεγάλο έργο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 207/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) [εφόσον απαιτείται] 

9. Λοιπά έγγραφα και στοιχεία 
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