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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 
53150 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες 
Πληροφορίες: Λητώ Παπαδοπούλου 
Τηλ.: 23850 51870, Fax: 23850 51871, 
e-mail: fdedp@otenet.gr  
 

 
 

Άγιος Γερμανός, 24-11-2020 
Αρ. πρωτ.: 1925 

 
 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια αυτόματων καταγραφικών καμερών στο πλαίσιο της δράσης Α2 του έργου 

ARCPROM 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών (ΦΕΚ 693/Β/24.5.2005), 

- Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (ΦΕΚ 
673/Β/19.5.2005), 

- Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών μελετών 
και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (ΦΕΚ 775/Β/9.6.2005,) 

- Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97574/12232 ΚΥΑ (ΦΕΚ6/ΥΟΔΔ/9-1-2019) «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών», 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

- Το Νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»,  

- Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», ΄ 

- Την από 27-9-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της ΚΑΛΛΙΣΤΩ με αντικείμενο τους όρους και προϋποθέσεις της χρηματοδότησης του έργου LIFE 
Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe: ARCPROM με κωδικό LIFE18 
NAT/GR/000768 

- Το από 10-2-2020 Συμφωνητικό Συνεργασίας (Partnership Agreement) του έργου “Improving human-
bear coexistence in 4 National Parks of South Europe” με ακρωνύμιο ARCPROM του προγράμματος 
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LIFE18 NAT/GR/000768 μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου και της ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 

- Το από 10-2-2020 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Επικεφαλής εταίρου και του ΦΔΕΠαΠ, 

- Το ΦΕΚ 30/Β’/17-1-2020 Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) 
λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), 

- Tις διατάξεις του ν. 4685/2020 και ιδιαίτερα το άρθρο 43 παρ. 2 αυτού 

- Την A΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔΕΠαΠ για το έτος 2020 (ΑΔΑ 62ΦΕ46Μ93Ο-Ω7Υ) 

- Την Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔΕΠαΠ για το έτος 2020 (ΑΔΑ 6ΜΗΛ46Μ93Ο-7ΤΑ) 

- Την Γ αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔΕΠαΠ για το έτος 2020 (ΑΔΑ 6ΡΥΙ46Μ93Ο-5Υ0) 

- Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ007308801) και το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 
20REQ007581449)  

- Την αρ. πρωτ. 1762/3-11-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ ΩΝΟΗ46Μ93Ο-6ΚΠ) 

- Την υπ’ αρ.130/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ σχετικά με την έγκριση της 
διαδικασίας και της παρούσας πρόσκλησης, 

- Τις υπ’ αρ. 74/26-2-2020, 75/26-2-2020, 76/26-2-2020 και 77/26-2-2020 αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ, με τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας, η Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, η Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και η Επιτροπή 
Ενστάσεων αντίστοιχα .  

 

πρόκειται να αναθέσει την προμήθεια των παρακάτω ειδών είκοσι (20) αυτόματων καταγραφικών 

καμερών (CPV: 32333200-8/Βιντεοκάμερες) με ανώτατο προϋπολογισμό 10.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (8.064,52 ευρώ πλέον ΦΠΑ). 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. 

Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλει: 

- οικονομική και τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. 

- Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της 

παρούσας Πρόσκλησης.  

- Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986) ότι ο προσφέρων είναι 

φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

- Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του προσφέροντος, σε περίπτωση που είναι νομικό 

πρόσωπο. 

Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 1) Οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 2) Ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε, 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς, 4) Ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, 5) κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. 



 
 
 

       
 

 

3 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από την Πράξη LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 

National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο και θα αναγράφεται ευκρινώς ο αποστολέας 

και το αντικείμενο της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής: «Φάκελος προσφοράς για την προμήθεια είκοσι 

αυτόματων καταγραφικών καμερών». Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για 

εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική. 

Οι προσφορές να αποσταλούν/κατατεθούν στη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Πρεσπών, 53150 Άγιος Γερμανός Πρεσπών, μέχρι την Δευτέρα 7-12-2020 και ώρα 17:00. Πέραν της 

προθεσμίας αυτής καμία προσφορά δεν θα γίνει αποδεκτή, εκτός αν τεκμηριώνεται βάσει απόδειξης 

παραλαβής της ταχυμεταφορικής ή του ταχυδρομείου ότι τυχόν καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται 

αποκλειστικά σε καθυστέρηση της υπηρεσίας παράδοσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισμού) πριν την ανάθεση και 

μετά από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών 

από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, τα εξής δικαιολογητικά ανάθεσης: 

 Ποινικό μητρώο έκδοσης τελευταίου τριμήνου 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος 

είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

στην περίπτωση φυσικού προσώπου. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι οι εξής: 

Με διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστον 6 μήνες 

Με δυνατότητα φόρτισης από ηλιακό πάνελ 

Με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων βίντεο και ήχου σε SD card ή micro SD card 

τουλάχιστον 32 ΜΒ 

Αδιάβροχη 

Με εμβέλεια νυχτερινής λήψης τουλάχιστον 24 μ. 

Με ανάλυση βίντεο τουλάχιστον 1080@60 FPS με ήχο 

Με διάρκεια βίντεο τουλάχιστον 60 sec 

Με δυνατότητα λήψης υψηλής ποιότητας φωτογραφιών (high resolution), μεγέθους 

τουλάχιστον 30 MP 

Με δυνατότητα λήψης έγχρωμων ημερήσιων φωτογραφιών και μονοχρωματικών 

νυχτερινών 
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Με υπέρυθρο φλας χωρίς εκπομπή κόκκινης λάμψης, τύπου covert (940nm) μη ορατό 

Με ταχύτητα απόκρισης κυκλώματος μετά από ενεργοποίηση μικρότερη ή ίση των 0,3 sec 

Με πηγή ενέργειας μπαταρίες ΑΑ λιθίου  

Με δυνατότητα GPS Geotag  

Με παρουσία διπλού αισθητήρα εικόνας για λήψη υψηλής ποιότητας εικόνων ημέρας και 

νύχτας 

Με έγχρωμη οθόνη LCD στο εσωτερικό της κάμερας 

Recovery rate 0,6 sec 

Με Αυτόματη Λειτουργία /Ευαισθησία του Παθητικού Υπερύθρου (PIR) 

Με δυνατότητα απομάκρυνσης της θήκης εγκατάστασης των μπαταριών για ευκολότερη 

αλλαγή 

Με δυνατότητα αποτύπωσης στην φωτογραφία της ημερομηνία και της ώρας 

Με εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΕΙΚΟΣΙ (20) 

 

H παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από τον ανάδοχο στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Το κόστος μεταφοράς των ειδών βαρύνει των ανάδοχο.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής 

παραλαβής από τον ΦΔΕΠαΠ. Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των νόμιμων 

παραστατικών/ δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος βαρύνεται 

με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι 

υπόχρεος. 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr ,στο ΚΗΜΔΗΣ 

http://www.eprocurement.gov.gr/ , καθώς και στην ιστοσελίδα της του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών www.fdepap.gr  

   Για το Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

 
 Παράσχου Παναγιώτης 

 

http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.fdepap.gr/

