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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 885/01-04-

2013 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για υποβολή προτάσεων στο 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2013» (Άξονας 

Προτεραιότητας 1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ») και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα όπως αυτά ισχύουν: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (ΦΕΚ 

199/Α). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α) «Περί προμηθειών του Δημοσίου 

τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 

συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών 

Δημοσίου». 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 36 που 

διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 

8. Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ. 

Οικονομικών και την 13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων 

συντελεστών του Φ.Π.Α.». 

9. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ 78/Β/2004). 

10. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ 1926/Β/2004). 

11. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη 

συμβάσεων προμηθειών μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ 1890/Β/2004). 

Λουτρά Υπάτης, 29/10/2013 

Αρ. Πρωτ.: 1001 
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12. Το υπ. αριθμ. 78/25-04-2013 Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης με το οποίο εγκρίνονται οι δράσεις του 

Πράσινου Ταμείου και ορίζονται οι Επιτροπές Διενέργειας, Αξιολόγησης και 

Ανάθεσης των Διαγωνισμών.  

 

καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα της Ε.Ε. να εκδηλώσουν, 

εντός επτά (7) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευόμενο 

από προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη διοργάνωση ημερίδας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που ζητούνται αφορούν τα εξής: 

1. εκτύπωση προσκλήσεων ημερίδας (150 τμχ) 

2. εκτύπωση προγράμματος ημερίδας (150 τμχ) 

3. εκτύπωση αφίσας ημερίδας (30 τμχ) 

4. υπηρεσίες catering  

5. κάλυψη μετακινήσεων – διαμονής καλεσμένων ομιλητών (6 άτομα) 

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του 

αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής: 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμούς ή ενώσεις 

που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή 

παρόμοιων υπηρεσιών. 

 

2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: (επί ποινή αποκλεισμού) 

 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα συνοδεύεται από την οικονομική 

προσφορά του ενδιαφερομένου (βλ. Παράρτημα Ι), 

 Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα  

 Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών της προσφοράς  

 

3. Χρονοδιάγραμμα:  
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης με τον Ανάδοχο. 

 

4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 2.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

όλων των νόμιμων κρατήσεων. 

 

5. Τρόπος πληρωμής:  

Η αμοιβή θα καταβληθεί εφάπαξ μετά την παραλαβή των παραδοτέων και σύμφωνα 

με την ροή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Το τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών θα πρέπει να αποδοθεί στον Φορέα μέχρι τις 18-11-2013 έτσι ώστε να 

αποσταλεί για έλεγχο στο Πράσινο Ταμείο.  

 

6. Κριτήριο κατακύρωσης:  

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης, με κριτήριο την 

οικονομικότερη προσφορά. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΑ46Ψ84Ζ-ΓΓΘ



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2013» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1  

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»  

 

 

7. Διαδικασία συμμετοχής:  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται 

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στη 

διεύθυνση: Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35016, μέχρι και τις 04 Νοεμβρίου 

2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. (Πληροφορίες: κα. Ελένη Κουρεμένου, 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας/Φαξ: 22310 59007, e-mail: oiti@otenet.gr). Οι προσφορές 

που κατατίθενται μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν 

παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται. Μετά την κατάθεση της 

προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές ισχύουν και 

δεσμεύουν τους προσφέροντες για τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα 

της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί για επτά (7) ημέρες 

στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στα Λουτρά 

Υπάτης Ν. Φθιώτιδας, στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.oiti.gr) καθώς 

και στον ιστοχώρο του Φορέα στη “Δι@ύγεια’’. 

Η τελική επιλογή θα γίνει ύστερα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών από την 

αρμόδια Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Φορέα 

Διαχείρισης. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική. 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Η Πρόεδρος 

 

Αντωνία Γαλανάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

<<Στοιχεία Αιτούντος>> 

<<Πόλη,>> <<Ημ/νία>> 

 

Προς: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 

Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης 

35100 Λαμία 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΗΣ/ΤΟΥ…………………………………………………………………………. 

για την παροχή υπηρεσιών «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ» 

Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών: 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ με προσφερόμενη τιμή <<ολογράφως>> ευρώ 

(#.###,## €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και 

σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική περιγραφή, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ως 

υποψήφιος ότι έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους 

αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα: 

 

Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας 

2. Φορολογική Ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα 

4. Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων και υπηρεσιών της προσφοράς  

 

 

 

Ο/H Αιτών/-oύσα 

(Υπογραφή-Σφραγίδα 

 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΑ46Ψ84Ζ-ΓΓΘ


