
 
 
 

 

 
Ζάκυνθος, 14/12/2021 

Αρ. Πρωτ: 2680 
 

 
 

Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την προμήθεια αυτοκινήτου για την εποπτεία, φύλαξη και 

επιστημονική παρακολούθηση της Προστατευόμενης Περιοχής Ε.Θ.Π.Ζ.,  στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Ιονίου, της Πράξης 

«Δράσεις προστασίας και ανάδειξης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού 

Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και των περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του». 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, προβαίνει σε 
προκαταρκτική διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια 
αυτοκινήτου για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης 
της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και των 
περιοχών NATURA 2000 ευθύνης του».  
 
Παρακαλείται ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, όπως προχωρήσει σε ενδεχόμενα 
σχόλια και παρατηρήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία προμήθειας 
υλικού, Συγκεκριμένα: 
 

- Κατηγορία 1 (Παράρτημα Α): «Προμήθεια αυτοκινήτου» 

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την κρίση της υπηρεσίας για την οριστικοποίηση τους, έτσι ώστε  
 
 
οι επικείμενες διαδικασίες για την απόκτηση τους, να καταστούν όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικές και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υπάρχουσες ανάγκες. Με την 
ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. θα προχωρήσει στη 
διαμόρφωση των τελικών Τεχνικών Προδιαγραφών των προς προμήθεια υλικών. 
 
Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nmp-
zak.org με βάση πρότυπο έγγραφο υποβολής προτάσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα 
της Αρχής (www.nmp-zak.org) 
 
Επιπλέον οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει τα σχόλια και τις 
παρατηρήσεις του, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.eprocurement.gov.gr) στη θεματική 
ενότητα «Διαβουλεύσεις». 
 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 



 
H Προκαταρκτική Διαβούλευση θα διαρκέσει δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία ανάρτησης του Σχεδίου Διακήρυξης στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του 
Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ 
 
Η παρούσα ανακοίνωση, καθώς και ο πίνακας των Τεχνικών Προδιαγραφών του 
τμήματος Α προς Διαβούλευση, αναρτάται στους επίσημους ιστοτόπους Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 
(www.eprocurement.gov.gr) και του Φορέα Διαχείρισης του ΕΘΠΖ (www.nmp-zak.org) 
 

 
 

 

                                                                        
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 

 

 
Καθηγητής Δρόσος Ι. Κουτσούμπας 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου    

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

