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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020» 

 
 

ΜΕΤΡΟ 2 
«Προστασία του περιβάλλοντος και Αειφόρος ανάπτυξη» 

 
             Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-20» με συγχρηματοδότηση από το 
Ε.Τ.Π.Α 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

της πράξης: 

 «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας» 

 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 22 του μηνός Απριλίου του έτους 

2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα του, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού 
Ιωαννίνων -Τρικάλων, ΤΚ 45445, Πέραμα Ιωαννίνων, θα διεξαχθεί με Συνοπτικό Διαγωνισμό η επιλογή αναδόχου του 
Έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης 
επισκεπτών του Φ.Δ.Λ.Π., με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής» σύμφωνα με τις 
διατάξεις:    

 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,   

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α 120 29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 
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 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 της με αρ. Π1/2390/2013 Απόφασης (Β’ 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

 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, 

 της με αρ. πρωτ.  1508/5-11-2018 Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την προστασία και 
διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας »,  

 της υπ' αριθμ. 10 της 164ης/18-12-2018 συνεδρίασης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας με την 
οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος προκήρυξης, 

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της 
βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας».  

Ο κωδικός MIS του έργου είναι: 5023661 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση των 
συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του Φ.Δ.Λ.Π., με σκοπό την 
προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης Περιοχής». 

Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι: 
I. Δημιουργία πολύγλωσσης ιστοσελίδας για τις υποδομές και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο Κέντρο 

Πληροφόρησης και στο Πάρκο Ερμηνείας Περιβάλλοντος του ΦΔΛΠ. 

II. Προμήθεια σύγχρονων συσκευών αυτοματοποιημένης ακουστικής ξενάγησης των επισκεπτών του Κέντρου 

Πληροφόρησης. 

III. Ανάπτυξη και εφαρμογή ηλεκτρονικού παιχνιδιού  

IV. Αναβάθμιση των δύο ακουστικών συστημάτων που είναι ήδη σε λειτουργία 

V. Δημιουργία DVD 

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας «Βελτίωση και αναβάθμιση των συστημάτων ερμηνείας περιβάλλοντος και 
υποδομών προσέλκυσης επισκεπτών του Φ.Δ.Λ.Π., με σκοπό την προστασία και ανάδειξη της Προστατευόμενης 
Περιοχής», ανέρχεται στο ποσό των 34.983,87  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 43.380,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Προκήρυξη, Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] κ.λ.π.) από την έδρα του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 
Παμβώτιδας, 4

ο
 χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Τρικάλων, Πέραμα Ιωαννίνων, μέχρι τις 22/04/2019. 

 

 
Οι Οικονομικοί φορείς θα πρέπει:  

1. Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις 

του υπό ανάθεση Έργου, ήτοι,  να έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία κατά 

ΑΔΑ: 6ΠΡΝ46Ψ8ΒΛ-6ΟΓ



 

                                  

4/4 

την τελευταία τριετία σε έργα σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και εγκατάστασης μέσων ερμηνείας 

περιβάλλοντος.  

2. Να διαθέτουν την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία 

στο πλαίσιο Έργων αντίστοιχου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού με το υπό ανάθεση Έργο. 

3. Να διαθέτουν Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω δύο (2) 

ειδικοί επιστήμονες: 

α) Ένας επιστήμονας με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην υλοποίηση έργων μέσων ερμηνείας 

περιβάλλοντος. 

β) Ένας επιστήμονας με εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στο σχεδιασμό έντυπου και ψηφιακού υλικού.  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιητικό 

ISO 9001 ή ισοδύναμο σε ισχύ.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και όσα απαιτεί  η προκήρυξη. 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 (οκτώ) μήνες. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-20» με 

συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και συγκεκριμένα με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1508/5-11-2018. 
Ο Κωδικός MIS του έργου είναι 5023661. 
 
Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 

Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Φορέα Διαχείρισης Λίμνης 

Παμβώτιδας Ιωαννίνων, αρμόδιος υπάλληλος Αικατερίνη Χιωτέλλη (τηλ.: 26510 21834 Φαξ: 26510 31867), τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
 
 
 

 Ιωάννινα, 05/04/2019 
Ο  Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: 6ΠΡΝ46Ψ8ΒΛ-6ΟΓ


		2019-04-05T15:12:52+0300
	Athens




