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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςγια την απευθείας ανάθεση 

«υντήρησητου πάρκου ερμηνείας οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδαςκαι του 

Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

 

Ο Υορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων (ΥΔΛΠΙ) έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 

Ιωαννίνων 

2. Την υπ’ αριθμ.2 Απόφαση της 7ης /27.07.2020 Συνεδρίασης του αρμόδιου 

Συλλογικού Οργάνου «Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

Συντήρηση του Πάρκου ερμηνείας οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας και του 

Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων» 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, 

4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97613/12241 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 6/09.01.2019) απόφαση 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων» όπως ισχύει, 

5. Το ΦΕΚ 30/17-01-2020 απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β "Έγκριση των 

προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οχτώ (28) λειτουργούντων Φορέων 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)" με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός χρήσης 

2020 του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων  

6. Την υπ’ αριθ. 12 σχετική Απόφαση της 5ης /4.6.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η 

επιτροπή διαγωνισμών του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων  

7. Το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ007231416 Πρωτογενές Αίτημα και το 20REQ007231462 

Εγκεκριμένο Αίτημα που αφορούν στην πρόθεση του Φορέα να προβεί στην 

συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών 
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8. Την υπ’αριθμ.Πρ.873/27.8.2020 Α.Α.Υ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

(Α.Δ.Α.:9ΑΝΧ46Ψ8ΒΛ-Β2Β) 

9. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την 

ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω, 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείαςανάθεση 
υπηρεσιών«υντήρηση του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας 
και του ΚέντρουΠληροφόρησηςΛίμνηςΠαμβώτιδαςΙωαννίνων».Ο Φορέας Διαχείρισης 
Λίμνης ΠαμβώτιδαςΙωαννίνων προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών, «Συντήρηση 

του Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας και του Κέντρου 
Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων».,σύμφωνα με την έγκριση του πρωτογενούς 
αιτήματος ΑΔΑΜ: 20REQ007231416 προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν 
έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Παρασκευή 04/09/2020 
και ώρα 14:00, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων, 
(Διεύθυνση: 40χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων 45445, Πέραμα Ιωαννίνων).  
 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω έργου αναφέρονται στο 

Παράρτημα Ι το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.  

 

1. Προϋπολογισμός:  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα Δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ(2.700,00€), 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.  
 

2. Κριτήρια αξιολόγησης:  

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής.  

 

3.Προθεσμία Τλοποίησης: 

Από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης μέχρι και την 17/12/2020. 

 

4. Δικαιολογητικά:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

α) Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 

β) Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

γ) Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης: i. Φορολογική 

ενημερότητα σε ισχύ. ii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.iii.Ποινικό μητρώο. 

δ) Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,  
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2. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας).  

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα.Οι 

ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οικονομική 

προσφορά (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο Παράρτημα Β).  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την 

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από 

την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν 

στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.  

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ισχύς Προσφορών: δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας της Πρόσκλησης. 

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τηςυπηρεσίας. Για την καταβολή του 

τιμήματος θα απαιτηθούν: 

 Πρωτόκολλο Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου.  

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία 

του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης ΠαμβώτιδαςΙωαννίνων(τηλ. επικοινωνίας: 26510 21834). 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα και ανακοίνωση της 

πρόσκλησης στον τοπικό τύπο. 
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Παράρτημα Α 

Αντικείμενο της προς ανάθεση υπηρεσίας είναι : 

 

υντήρηση πρασίνου 
Περιλαμβάνει: 

 Μία κοπή της βλάστησης μέσα στο κανάλι του πάρκουκαθώς και αποκομιδή και 
απομάκρυνση όλων των φυτικών και μη υλικών και απορριμμάτων που προκύπτουν 
από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες, μετά την ολοκλήρωσή τους 

 Κοπή μεγάλου δέντρου που κρίθηκε ακατάλληλο και επικίνδυνο για το χώρο του 
πάρκου  

 Δέκακουρέματα - κοπές αγριόχορτων σε όλη την έκταση του πάρκου καθώς και στην 
είσοδο έξω από το πάρκο καθώς και αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών 
απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες, μετά την 
ολοκλήρωσή τους.  

 Δύο Κλαδέματαδέντρων και θάμνων σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε 
φυτού χωριστά. 

 Πέντε βοτανίσματα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων γύρω από τους θάμνους και τα 
αρωματικά (χειρονακτικά). 

 Μία λίπανση των φυτών (βιολογική) σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους. 

 Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με βιολογικό τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση 
ζιζανιοκτόνων και άλλων σκευασμάτων καθώς το πάρκο βρίσκεται δίπλα στη λίμνη. 

 Δύο κουρέματα συντήρηση πρασίνου στο χώρο περιμετρικά του Κέντρου 
Πληροφόρησης στο νησί 

 Απομάκρυνση ανεπιθύμητων φυτών (κισσοί) από πέτρινες επιφάνειες (νησί) 
 
υντήρηση αρδευτικού δικτύου  

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας, προγραμματισμός και συντήρηση αυτόματου 
αρδευτικού συστήματος. 

 Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεωνκαι σταλακτών-μπεκ, επεκτάσεις όπου 
απαιτείται. 

 
Καθαρισμός πάρκου 
Οκτώκαθαρισμοί του φυλακίου και του χώρου υποδοχής καθώς και όλων των ξύλινων 
κατασκευών (εξέδρες, κιόσκια, καθιστικά, γεφυράκια), των πινακίδων πληροφόρησης και 
των κάδων απορριμμάτων, με ήπια καθαριστικά και νερό. Επίσης ξαράχνιασμα, σκούπισμα 
φύλλων, αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα κάδων, αλλαγή πλαστικής σακούλας και 
μεταφορά στους κάδους του Δήμου. 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση επιλεγμένων φυτών  
5 επιλεγμένοι θάμνοι και 20 αρωματικά φυτά  
Οι εργασίες που αφορούν στη φύτευση των φυτών θα γίνονται παρουσία εκπροσώπου του 
Φορέα. Στους χώρους πρασίνου θα προστεθεί κατάλληλο χώμα και θα προστεθούν 
βελτιωτικά εδάφους, που θα ενσωματωθούν πριν τη φύτευση των φυτών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της επίβλεψης.Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, κατάλληλου μεγέθους με το 
χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και 
να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την 
μπάλα χώματός τους. 
 
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μηχανήματα - εξοπλισμός του αναδόχου, καθώς επίσης και όλες οι διορθωτικές εργασίες 
που θα προκύψουν στο εξοπλισμό της άρδευσης κατά την διάρκεια εφαρμογής της 
ανάθεσης. 
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ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Υίλιππας Α. Υίλιος 
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Παράρτημα Β 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Προς Υορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας 

4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Σρικάλων,  

45445, Πέραμα Ιωαννίνων 

 

Του/Της……………………………………………………………………………………… 

 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Φορέα Διαχείρισης, δηλώνω ότι για 

τη «υντήρηση Πάρκου Ερμηνείας Οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας και 

Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Παμβώτιδας»και συγκεκριμένα για τις κάτωθι εργασίες: 

 

υντήρηση πρασίνου 
Περιλαμβάνει: 

 Μία κοπή της βλάστησης μέσα στο κανάλι του πάρκουκαθώς και αποκομιδή και 
απομάκρυνση όλων των φυτικών και μη υλικών και απορριμμάτων που προκύπτουν 
από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες, μετά την ολοκλήρωσή τους 

 Κοπή μεγάλου δέντρου που κρίθηκε ακατάλληλο και επικίνδυνο για το χώρο του 
πάρκου  

 Δέκα κουρέματα - κοπές αγριόχορτων σε όλη την έκταση του πάρκου καθώς και στην 
είσοδο έξω από το πάρκο καθώς και αποκομιδή και απομάκρυνση όλων των φυτικών 
απορριμμάτων που προκύπτουν από τις διάφορες κηποτεχνικές εργασίες, μετά την 
ολοκλήρωσή τους.  

 Δύο Κλαδέματαδέντρων και θάμνων σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε 
φυτού χωριστά. 

 Πέντε βοτανίσματα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων γύρω από τους θάμνους και τα 
αρωματικά (χειρονακτικά). 

 Μία λίπανση των φυτών (βιολογική) σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες τους. 

 Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με βιολογικό τρόπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση 
ζιζανιοκτόνων και άλλων σκευασμάτων καθώς το πάρκο βρίσκεται δίπλα στη λίμνη. 

 Δύο κουρέματα συντήρηση πρασίνου στο χώρο περιμετρικά του Κέντρου 
Πληροφόρησης στο νησί 

 Απομάκρυνση ανεπιθύμητων φυτών (κισσοί) από πέτρινες επιφάνειες (νησί) 
 
υντήρηση αρδευτικού δικτύου  

 Έλεγχος σωστής λειτουργίας, προγραμματισμός και συντήρηση αυτόματου 
αρδευτικού συστήματος. 

 Αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεωνκαι σταλακτών-μπεκ, επεκτάσεις όπου 
απαιτείται. 

 
 

Καθαρισμός πάρκου 
Καθαρισμός του φυλακίου και του χώρου υποδοχής καθώς και όλων των ξύλινων 
κατασκευών (εξέδρες, κιόσκια, καθιστικά, γεφυράκια), των πινακίδων πληροφόρησης και 
των κάδων απορριμμάτων, με ήπια καθαριστικά και νερό. Επίσης ξαράχνιασμα, σκούπισμα 
φύλλων, αποκομιδή απορριμμάτων, άδειασμα κάδων, αλλαγή πλαστικής σακούλας και 
μεταφορά στους κάδους του Δήμου. 
 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση επιλεγμένων φυτών  
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5 επιλεγμένοι θάμνοι και 20 αρωματικά φυτά  
Οι εργασίες που αφορούν στη φύτευση των φυτών θα γίνονται παρουσία εκπροσώπου του 
Φορέα. Στους χώρους πρασίνου θα προστεθεί κατάλληλο χώμα και θα προστεθούν 
βελτιωτικά εδάφους, που θα ενσωματωθούν πριν τη φύτευση των φυτών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της επίβλεψης.Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, κατάλληλου μεγέθους με το 
χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και 
να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με την 
μπάλα χώματός τους. 
 
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 
μηχανήματα - εξοπλισμός του αναδόχου, καθώς επίσης και όλες οι διορθωτικές εργασίες 
που θα προκύψουν στο εξοπλισμό της άρδευσης κατά την διάρκεια εφαρμογής της 
ανάθεσης. 
 
 

Προσφέρω την τιμή (ολογράφως το ποσό) ……………………………………………………………. 

…………………(………..€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

 

 

 

Ιωάννινα, …………..2020 

 


