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Πληροφορίες: Λητώ Παπαδοπούλου   Άγιος Γερμανός, 5-11-2021 
Αρ. Πρωτ: 2090 

  
 

 

ΠΡΟΣ:  
1. Λάζαρο Δημητρίου 
Εμπειροτέχνης 
Πέρασμα Φλώρινας 
Τηλ. 2385030856 
dimitrioulaz@gmail.com  
 
2. Νικόλαο Τρικιλίδη 
Εμπειροτέχνης Οικοδομικών – 
υδραυλικών έργων και έργων οδοποιίας & 
πρασίνου 
Δ/νση: Παύλου Μελά 54, Φλώρινα 
Τηλ. 2385026160 
ntrikilidis@hotmail.com  
 
3. Γιώργο Ηλιάδης 
Λευκοσιδηρουργείο/Κατασκευή – 
επισκευή – συντήρηση στεγών 
Πρεσπών 12, Φλώρινα 
Τηλ. 6937120093 
iliadismetal@gmail.com  

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες επισκευής στέγης στο κτήριο του ΦΔ 

στον Άγιο Γερμανό 

 
Σχετ: 

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

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

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

4. 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 τροποποιήθηκε 
και ισχύει, 

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

6. 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», 

mailto:dimitrioulaz@gmail.com
mailto:ntrikilidis@hotmail.com
mailto:iliadismetal@gmail.com


 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

53150 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες. Τηλ.: 23850 51870, E-mail: fdedp@otenet.gr , info@fdepap.gr  

 

7. 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»,  

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

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/8.08.2016) και ιδίως 
το άρθρο 118 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

10. Την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97574/12232, ΦΕΚ6/ΥΟΔΔ/9-1-2019, Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. 

11. Την αρ. 24/28-1-2019 απόφαση της 149ης Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔΕΠαΠ 
σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου του ΔΣ ως Διατάκτη 

12. Το Ν. 4685/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
13. 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). 

14. Την Α΄ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2021 (ΑΔΑ: 660Α46Μ93Ο-Δ44)  
15. Την Β΄ αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 (ΑΔΑ: 6ΥΙ846Μ93Ο-ΖΧΨ) 
16. Την Γ΄αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2021 (ΑΔΑ ΨΣΚΘ46Μ93Ο-Υ7Π)  
17. Την αρ. 101/2021 απόφαση του 178ου ΔΣ με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης για την επισκευή της στέγης του κτηρίου του 
ΦΔ στον Άγιο Γερμανό 

18. Την αρ. 130/2021 απόφαση του 179ου ΔΣ με την οποία εγκρίνεται η τροποποιημένη 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

19. Το γεγονός ότι η ανάθεση δεν υλοποιήθηκε κατά το έτος 2020 και η δαπάνη έχει 
συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2021 

20. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 21REQ009455353) και την έγκριση αυτού (ΑΔΑΜ 
21REQ009464152) 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη 
αναδόχου για εργασίες επισκευής στέγης (CPV 50700000-2-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
εγκαταστάσεων κτιρίου) στο κτήριο του Φορέα στον Άγιο Γερμανό, σύμφωνα με τη συνημμένη 
τεχνική έκθεση, σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά.  

Δικαιολογητικά για την υποβολή προσφοράς: 

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

- Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος σύμφωνα 
με το παράρτημα ΙΙ 

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

- Οικονομική προσφορά του προσφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της παρούσας 
Πρόσκλησης. 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει συνολικής τιμής (με την προϋπόθεση 
τήρησης κατ ελάχιστον των αναφερομένων προδιαγραφών στο έντυπο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ που 
συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) 

Προϋπολογισμός: 9.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (11.780,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%) 

Ολοκλήρωση εργασιών: έως 31-12-2021 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΦΔ για το έτος 2021. 
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Υποβολή δικαιολογητικών: έως Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 μμ στα γραφεία 
του Φορέα στον Άγιο Γερμανό. 

Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν/κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση: Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, 53150 Άγιος Γερμανός Πρεσπών. 

Εξωτερικά του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επισκευή της 
στέγης στο κτήριο του ΦΔ στον Άγιο Γερμανό» και τα στοιχεία του προσφέροντα.  

Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας 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. 

Για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθούν τουλάχιστον τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

- 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 στην περίπτωση φυσικού 

προσώπου.  

Για την πληρωμή της υπηρεσίας απαιτείται: 

- έγκριση του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής για την παραλαβή της υπηρεσίας από τον 
ΦΔ 

- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr ,στο ΚΗΜΔΗΣ 
http://www.eprocurement.gov.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Πρεσπών www.fdepap.gr .    

   -Ο- 
Πρόεδρος του Δ.Σ 

 
 
 
 

 Παράσχου Παναγιώτης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι:  

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………………..), για την κατάθεση 

προσφοράς στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 2090/5-11-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως λόγω 

αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης της αρ. πρωτ. 2090/5-11-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε 

περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία                                                                 δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους 

αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε 

οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου]. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2020 
 

Ο Δηλών 
 
 

 
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
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(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

53150 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες. Τηλ.: 23850 51870, E-mail: fdedp@otenet.gr , info@fdepap.gr  

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  

Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. 

 
 
 

Ημερομηνία:     /    /2021 
 

Ο Δηλών 
 
 

 
(Υπογραφή) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι:  

(Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………………..), 

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). 

 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2020 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 

 
(Υπογραφή) 

 
 



 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

53150 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες. Τηλ.: 23850 51870, E-mail: fdedp@otenet.gr , info@fdepap.gr  

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

53150 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες. Τηλ.: 23850 51870, E-mail: fdedp@otenet.gr , info@fdepap.gr  

 

 

Παράρτημα ΙV της αρ. πρωτ. 2090/5-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Αναδόχου 

Ποσό πλέον ΦΠΑ αριθμητικώς: 

ΦΠΑ αριθμητικώς: 

Ποσό πλέον ΦΠΑ ολογράφως: 

ΦΠΑ ολογράφως: 

Συνολικό ποσό αριθμητικώς: 

Συνολικό ποσό ολογράφως: 

 

 

 

     Ο προσφέρων/Σφραγίδα/Υπογραφή/Ημερομηνία 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για τέσσερις μήνες. 

Σε περίπτωση διαφορά μεταξύ του ολογράφως και του αριθμητικώς αναγραφόμενου ποσού, ισχύει 

το ολογράφως αναγραφόμενο ποσό. 

 

 


