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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΔΚΣΤΠΩΗ 

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ (NEWSLETTERS)   

 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζ. 1499/20-05-2014 

Πξόζθιεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Υξεκαηνδνηηθό Πξόγξακκα 

«ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» (Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 1 «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ») θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα αθόινπζα 

όπσο απηά ηζρύνπλ: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/99, άξζξν 8 «Πεξί Κξαηηθώλ Πξνκεζεηώλ» (ΦΔΚ 199/Α).  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ θαη Διέγρνπ 

ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α) «Πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & 

ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α) «Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ».  

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 346/98 (ΦΔΚ 230/Α), άξζξν 35 παξ.1 θαη άξζξν 36 πνπ 

δηαηεξνύληαη ζε ηζρύ ζύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α).  

8. Σελ ΠΟΛ 1056/05 κε αξ. πξση. 103801/208/0015/31-03-2005 Τπ. Οηθνλνκηθώλ θαη ηελ 

13984/ΔΤ/2810/21-01-2005 «Πεξί εθαξκνγήο λέσλ ζπληειεζηώλ ηνπ Φ.Π.Α.». 

9. Σνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο (ΦΔΚ 78/Β/2004). 

10. Σνλ Καλνληζκό Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο 

(ΦΔΚ 1926/Β/2004). 

11. Σνλ Καλνληζκό γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζύλαςε ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηώλ κειεηώλ θαη ππεξεζηώλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο 

(ΦΔΚ 1890/Β/2004). 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 78.9/2014 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε έληαμε ησλ έξγσλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 

ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Φπζηθό Πεξηβάιινλ 2014». 

13. Σν ππ’ αξηζ. 93/03-11-2014 Πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014 
Αξ. Πξση.: 492 
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γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηώλ ζρεδηαζκνύ-εθηύπσζεο ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ θαη κε 

ην νπνίν νξίδνληαη νη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο θαη Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο. 

 

θαιεί θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, θνηλνπξαμίεο ή ελώζεηο πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε απνδεδεηγκέλε πξνεγνύκελε ζρεηηθή εκπεηξία θαη 

θαηάιιειεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηθαλόηεηεο ζηελ παξνρή παξόκνησλ ππεξεζηώλ γηα 

ηα ηειεπηαία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) έηε, λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ ζπλνδεπόκελν από 

πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζρεδηαζκνύ θαη εθηύπσζεο ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ 

(newsletters), κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ δύν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξώ (2.400,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α. θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θόξσλ θαη θξαηήζεσλ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο πνπ δεηνύληαη αθνξνύλ: 

 To ζρεδηαζκό θαη γξαθηζηηθή επηκέιεηα ηξηώλ (3) δσδεθαζέιηδσλ ηεηξακεληαίσλ 

ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ (newsletters), πνπ ζα δηαλέκεη δσξεάλ ν Φ.Γ., θαη ζηα νπνία ζα 

παξνπζηάδνληαη ηα λέα θαη νη δξάζεηο ηνπ, αθηεξώκαηα ζηα πξνζηαηεπόκελα είδε ηεο 

παλίδαο/ρισξίδαο θαη ησλ ηύπσλ νηθνηόπσλ πνπ ζπλαληώληαη ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ, 

αλαθνξέο θαη αθηεξώκαηα ζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζε ζρέζε κε ην βνπλό ηεο Οίηεο 

θαη γεληθόηεξα πιηθό πνπ ζα δνζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. πγθεθξηκέλα, νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ ζα πξέπεη λα είλαη νη αθόινπζεο: 

 ειίδεο: 12 (8 εζσηεξηθέο θαη 4 εμσθύιινπ) 

 Γηαζηάζεηο: 21x29 εθαηνζηά 

 Σεηξαρξσκία 

 Γηπιήο όςεο  

 Υαξηί: Velvet 135 γξακκαξίσλ 

 Σελ εθηύπσζε ζπλνιηθά 1.500 αληηηύπσλ (500 αληίηππα αλά ηεηξακεληαίν ελεκεξσηηθό 

δειηίν)   

 Σελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή εληόο θαηάιιειεο ζπζθεπαζίαο (κεκβξάλε ή θάθειν) 300 

αληηηύπσλ (100 αληίηππα αλά ηεηξακεληαίν ελεκεξσηηθό δειηίν) κε επζύλε θαη έμνδα ηνπ 

Αλαδόρνπ ζηνπο απνδέθηεο (εληόο Διιάδαο) πνπ ζα ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή.   

 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο.  

 

1. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά (επί ποινή αποκλειζμού) 

 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ζα ζπλνδεύεηαη από ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (βι. Παξάξηεκα Ι), 

 Τπεύζπλε Γήισζε (ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο) κε 

ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  

 Πεξηγξαθή πξόζθαησλ (ησλ ηειεπηαίσλ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξόλσλ) ζπλαθώλ ππεξεζηώλ, 

πνπ νινθιεξώζεθαλ επηηπρώο από ηνλ πξνζθέξνληα (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ε ακνηβή θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, θαζώο θαη νη 

απνδέθηεο ηνπο, δεκόζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο) θαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

  

2. Προηεινόμενο τρονοδιάγραμμα  
Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππό αλάζεζε ππεξεζηώλ νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

κε ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηηο 30-11-2015. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ην εμήο ρξνλνδηάγξακκα: 

Παξάδνζε 1
νπ

 ηεύρνπο: Γεθέκβξηνο 2014  

Παξάδνζε 2
νπ

 ηεύρνπο: Απξίιηνο 2015 

Παξάδνζε 3
νπ

 ηεύρνπο: Αύγνπζηνο 2015 
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3. Προϋπολογιζμός  

Η πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε είλαη δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ (2.400,00 €), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. θαη όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ. 

 

4. Σρόπος πληρωμής  

Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ θαη ζύκθσλα κε ηε ξνή 

ρξεκαηνδόηεζεο από ην Πξάζηλν Σακείν, µε ηε κνξθή επηηαγήο ε νπνία ζα εθδνζεί ζην 

όλνκα/επσλπκία ηνπ Αλάδνρνπ βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ λόκηκσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

(ηηκνιόγην, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα, θ.ι.π.). 

 

5. Κριηήριο καηακύρωζης  

Η επηινγή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο με κριηήριο ηην οικονομικόηερη προζθορά. 

 

6. Γιαδικαζία ζσμμεηοτής  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζώπσο ή ζα απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθώο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηε δηεύζπλζε: 

Λνπηξά Τπάηεο, Ν. Φζηώηηδαο, Σ.Κ. 35016, μέτρι και ηις 14 Νοεμβρίοσ 2014 ημέρα 

Παραζκεσή και ώρα 13:00 μ.μ. (Πιεξνθνξίεο: θα. Αλζνύια Καζηαληώηε, Σειέθσλν 

Δπηθνηλσλίαο/Φαμ: 22310-59007, e-mail: oiti@otenet.gr). Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη 

κεηά ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη νύηε 

αμηνινγνύληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή 

θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ ζηνηρείσλ, εθηόο εθείλσλ πνπ ηπρόλ 

δεηεζνύλ από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ. Δλαιιαθηηθέο 

πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη 

δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα από ηελ επόκελε εκέξα ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο πξόζθιεζεο. 

Η παξνύζα Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί γηα δέθα (10) εκέξεο ζηνλ 

Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηα Λνπηξά Τπάηεο  Ν. 

Φζηώηηδαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (www.oiti.gr), θαζώο θαη ζηνλ ηζηνρώξν 

ηνπ Φνξέα ζηε ‘’Γη@ύγεηα’’. 

Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ύζηεξα από αμηνιόγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ αξκόδηα 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Η ηήξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη είλαη εκπηζηεπηηθή. 

 

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Η Πξόεδξνο 

 

Αλησλία Γαιαλάθε 

 

 

 

 

mailto:oiti@otenet.gr
http://www.oiti.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

 

 

 

Ηκεξνκελία, ………………. 

 

Προς: Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ ηνπ  

           Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο  

           Λνπηξά Τπάηεο Ν. Φζηώηηδαο, Σ.Κ. 35016 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

 

ΣΗ/ΣΟΤ…………………………………………………………………………. 

για ηην ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΔΚΣΤΠΩΗ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΩΝ 

ΓΔΛΣΙΩΝ (NEWSLETTERS)   

αο θαηαζέησ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζρεδηαζκνύ θαη 

εθηύπσζεο ελεκεξσηηθώλ δειηίσλ (newsletters), κε πξνζθεξόκελε ηηκή <<νινγξάθσο>> επξώ 

(#.###,## €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπώλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, θαη 

ζύκθσλα κε ηελ θάησζη αλαιπηηθή πεξηγξαθή: 

<<Αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξόκελεο παξνρήο ππεξεζηώλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιύπηεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηηο απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο πξόζθιεζεο>> 

 

Δπίζεο, ζαο ζπλππνβάιισ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεύζπλε Γήισζε (ζύκθσλα κε ην Τπόδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο) κε 

ζεώξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  

2. Πεξηγξαθή πξόζθαησλ (ησλ ηειεπηαίσλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ ρξόλσλ) ζπλαθώλ ππεξεζηώλ, 

πνπ νινθιεξώζεθαλ επηηπρώο από ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό 

(αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ακνηβή θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα παξνρήο ησλ 

ππεξεζηώλ, θαζώο θαη νη απνδέθηεο ηνπο, δεκόζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο) θαη ζρεηηθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 

                         (θξαγίδα, Τπνγξαθή) 

 

ΑΔΑ: 6ΤΖ646Ψ84Ζ-Θ31



                        ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                       «ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» 
                       ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1  

                       «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ»  

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ 

 Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ 

Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ

: 

 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 

(Fax): 

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3) 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: έιαβα γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα  

 

Ηκεξνκελία:   /  /2014 

Ο Γειώλ 

 

(Τπνγξαθή) 
 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε 

αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ 

ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη 

άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα 

ή ηελ δεινύζα. 
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