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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΡΕΣΠΩΝ 
53150 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες 
Τηλ.: 23850 51870, 
E-mail: fdedp@otenet.gr , info@fdepap.gr  

 Άγιος Γερμανός, 3-9-2021 
Αρ. Πρωτ:  1715 

Πληροφορίες: Λητώ Παπαδοπούλου  
 

 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  
 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την προμήθεια anti-poison kits (κυτία με φαρμακευτικά είδη για την αντιμετώπιση δηλητηρίασης 

ζώου) στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης C3.2 του LIFE ARCPROM 

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 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 5951/Β’/31-12-2020 Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 είκοσι οκτώ 
(28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), 

- Την A΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔΕΠαΠ για το έτος 2021 (ΑΔΑ: 660Α46Μ93Ο-Δ44) 
- Την Β΄ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΥΙ846Μ93Ο-ΖΧΨ) 
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- Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009136333 ) και το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 
21REQ009146631)  

- Την αρ. πρωτ. 1703/2-9-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ 974246Μ93Ο-ΩΣΚ) 
- Την αρ. 91/2021 απόφαση του 177ου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ σχετικά με την έγκριση 

της διαδικασίας και της παρούσας πρόσκλησης, 
- Την αρ. 92/2021 απόφαση του 177ου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ σχετικά σχετικά με την 

εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης εθνικού Πάρκου Πρεσπών προτίθεται να προμηθευτεί 200 anti-poison kits 

(κυτία παροχής πρώτων βοηθειών) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE ARCPROM, συνολικού 

προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.  

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. 

Προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οικονομική 

προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο για τα είδη, την ποσότητα και τις τεχνικές προδιαγραφές 

των οποίων περιγράφονται παρακάτω. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αποστολέας 

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

προμήθειας 200 anti-poison kits». Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εξήντα 

(60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. 

Ο φάκελος θα περιέχει: 

1. Συμπληρωμένο το έντυπο προσφοράς (όπως επισυνάπτεται) 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία 

«…………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό 

………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….) : 1. αποδέχομαι τους όρους της αρ.πρωτ. 

1715/3-9-2021 Πρόσκλησης 2. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω 

αδικήματα: ▪ συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. ▪ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 

της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου. ▪ απάτη, κατά 

την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000. ▪ τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες ▪ νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
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της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. ▪ παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

3. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 

της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 4. η ανωτέρω 

εταιρεία δεν τελεί υπό πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 5. 

η ανωτέρω εταιρεία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/ διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία 

«…………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό 

………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: ……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….) 

Δεν έχει υποβληθεί μέχρι σήμερα σε βάρος μου οποιαδήποτε κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της σχετικής κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ. 4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το 

άρθρο 23 του Ν. 4782/2021).  

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

είναι νομικό πρόσωπο, ή έναρξη επιτηδεύματος στην περίπτωση φυσικού προσώπου. 

Παρακαλούμε οι προσφορές να αποσταλούν/κατατεθούν στη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρεσπών 53150, μέχρι την Τετάρτη 15-9-2021 και ώρα 

17:00μμ. 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, για την υπογραφή της σύμβασης, εντός 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω πρόσκλησης, τα εξής δικαιολογητικά 

ανάθεσης: 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου ή φυσικού προσώπου 

• Φορολογική ενημερότητα 

• Ασφαλιστική ενημερότητα 

Τα υπό προμήθεια είδη είναι 200 anti-poison kits και το κάθε ένα κουτί (kit), το οποίο θα είναι από 

σκληρό υλικό με αντοχή στην υγρασία με διαστάσεις (ενδεικτικά αναφέρεται 18 (Μ)*13(Π)* 7(Υ) εκ.) με 

ασφαλές κλείσιμο, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής υλικά: 
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Α/Α Είδος  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Ατροπίνη (δραστική ουσία) 3 φύσιγγες του 1 ml (1mg ατροπίνης/φύσιγγα) 

2 Απομορφίνη (δραστική ουσία) 2 φύσιγγες των 2 ml (10mg απομορφίνης/φύσιγγα) 

3 Ενεργός άνθρακας (σε μορφή χαπιών) τουλάχιστον 1120 mg 

4 Σύριγγες 2.5 ml με βελόνα G23 2 τμχ 

5 Σύριγγες 5 ml με βελόνα G21 2 τμχ 

6 Γάντια μιας χρήσης (L μέγεθος) 1 ζευγάρι 

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

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος μεταφοράς και παράδοσης των ειδών βαρύνει των 

ανάδοχο.  

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

παραλαβής από τον Φορέα Διαχείρισης. 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. 

 
 

   -Ο- 
Πρόεδρος του Δ.Σ 

 
 
 
 
 

 Παράσχου Παναγιώτης 
 

 
 
 


