
 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΟ ΓΙΗΜΔΡΙΓΩΝ  

 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο έρνληαο ππφςε: 

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

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ ησλ 
δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο». 

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

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο 
δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (Φ.Δ.Κ 64/Α) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

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

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 346/98 (ΦΔΚ 230/Α), άξζξν 35 παξ.1 θαη άξζξν 36 πνπ δηαηεξνχληαη 
ζε ηζρχ ζχκθσλα 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. Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ  
13984/ΔΤ/2810/21-01-2005 «Πεξί εθαξκνγήο λέσλ ζπληειεζηψλ ηνπ Φ.Π.Α.». 

9. Σν Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α) «Γηαρείξηζε, Έιεγρνο θαη Δθαξκνγή Αλαπηπμηαθψλ 

Παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013». 

10. Σν Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-
2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

11. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ  78/Β/2004). 

 
 

 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

«ΘΔΑΛΙΑ – ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ – ΗΠΔΙΡΟΤ» 
 

Σαρ. Γ/λζε : Λνπηξά Τπάηεο  
Σαρ. Κσδ. : 35016, Ν. Φζηψηηδαο 
Σει./Fax : 22310 59007 
Email               : oiti@otenet.gr 

Πιεξνθνξίεο : Αλζνχια Καζηαληψηε  
 

  

 

Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 
Αξ. Πξση.: 53  
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12. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

(ΦΔΚ  1926/Β/2004). 

13. Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 
1890/Β/2004). 

14. Σελ ππ’ αξ. νηθ. 172905/26-10-2011 Απφθαζε έληαμεο ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» κε θσδηθφ MIS 357413 ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο 5 «Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο ηεξεάο Διιάδαο» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «ΘΔΑΛΗΑ – ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ - ΖΠΔΗΡΟ» (θσδηθφο 

ΑΔ : 2011Δ07580155). 

15. Σν Τπνέξγν 1 «Πξφγξακκα γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο 

Πξάμεο κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο», 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ. 128800/25-07-2014 δηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο 

ηεο ΔΤΓ ΔΠΠΔΡΑΑ θαη κε ην ππ’ αξηζ. 91/29-08-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο. 

16. Σν ππ’ αξηζ. 96/27-1-2015 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 

Γξπκνχ Οίηεο πνπ αθνξά ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

θαη ηε ζχζηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

θαιεί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε ρψξα ηεο Δ.Δ. λα εθδειψζνπλ, εληφο δψδεθα 

(12) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζεο, ελδηαθέξνλ ζπλνδεπφκελν απφ πξνζθνξά γηα ηελ 

αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε διοργάνωζη δσο (2) διημερίδων εληφο ηνπ 2015, ζε 

εκεξνκελίεο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 

θαζνξηζηνχλ, επίζεο, νη νκηιεηέο-εηζεγεηέο θαη ην πξφγξακκα ηεο θάζε δηεκεξίδαο. Ζ εθηχπσζε 

θαη απνζηνιή πξνζθιήζεσλ θαη βεβαηψζεσλ, ε θάιπςε ησλ πξαθηηθψλ, ε ζπγθέληξσζε ηνπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή, νη ππεξεζίεο catering, ε θάιπςε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ 

νκηιεηψλ θηι απνηεινχλ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

Οη δηεκεξίδεο ζα δηεμαρζνχλ ζηε Λακία. Ζ δεχηεξε εκέξα ηεο θάζε δηεκεξίδαο ζα πεξηιακβάλεη  

εκεξήζηα επίζθεςε ζε πεξηνρή ηνπ φξνπο Οίηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηνρή θνληά ζηελ Τπάηε (1
ε
 

δηεκεξίδα) θαη ζηελ Παχιηαλε (2
ε
 δηεκεξίδα).  

Πην αλαιπηηθά, ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο ανά διημερίδα: 

1. Δμεχξεζε, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηεκεξίδαο θαη θάιπςε ηπρφλ δαπαλψλ ελνηθίαζήο ηνπ, θαζψο θαη πξνεηνηκαζία ηνπ ρψξνπ κε 

ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία θαηάιιεινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (κηθξφθσλα, ερεία, 

αζχξκαηα κηθξφθσλα, νζφλεο, projector, θ.ι.π.) 

2. ρεδηαζκφο, εθηχπσζε θαη απνζηνιή πξνζθιήζεσλ (200 ηεκ.), κε απνδέθηεο πνπ ζα ππνδείμεη 

ε Αλαζέηνπζα Αξρή, θαζψο θαη ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ ζπκκεηνρήο  ζηνπο ζπκκεηέρνληεο  

3. ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε πξνγξάκκαηνο δηεκεξίδαο (100 ηεκ.) 

4. ρεδηαζκφο θαη εθηχπσζε αθίζαο δηεκεξίδαο (30 ηεκ.) θαζψο θαη αλάξηεζε απηήο ζε θεληξηθά 

ζεκεία ηεο Λακίαο 

5. Παξαγσγή θαθέισλ εθδήισζεο (100 ηεκ.) κε κπινθ Α4, ζηπιφ δηαξθείαο θ.η.ι.  

6. Φσηνγξαθηθή θάιπςε θαη βηληενζθφπεζε ησλ δηεκεξίδσλ  

7. Απνκαγλεηνθψλεζε πξαθηηθψλ/πεξηερνκέλνπ ησλ δηεκεξίδσλ  θαη παξαγσγή DVD κε ην 

πιηθφ πνπ ζα ζπγθεληξσζεί (απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, πιηθφ βηληενζθφπεζεο, 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, εηζεγήζεηο-παξνπζηάζεηο νκηιεηψλ θ.η.ι.) 

8. Τπεξεζίεο catering κε παξνρή πξφρεηξνπ γεχκαηνο γηα 100 άηνκα  

9. Αλεχξεζε δηακνλήο θαη θάιπςε εμφδσλ δηακνλήο ησλ εηζεγεηψλ-νκηιεηψλ (6 άηνκα) γηα κία 

δηαλπθηέξεπζε. Ζ επηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο εηζεγεηέο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαλπθηέξεπζεο είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 
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10. Κάιπςε ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ νκηιεηψλ-εηζεγεηψλ πξνο ην ρψξν δηνξγάλσζεο ησλ 

δηεκεξίδσλ απφ θαη πξνο ηνπο ηφπνπο θαηνηθίαο ηνπο. Ζ επηθνηλσλία θαη ζπλελλφεζε κε ηνπο 

κεηαθηλνχκελνπο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαθίλεζεο είλαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ.  

11. Παξνρή ελφο (1) πιήξνπο γεχκαηνο γηα ηνπο νκηιεηέο θαη δηνξγαλσηέο (10 άηνκα). Σν κελνχ 

θαη ν ρψξνο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

12. Μίζζσζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ (70-100 άηνκα) απφ ηε 

Λακία ζηελ Τπάηε (1
ε
 δηεκεξίδα) θαη απφ ηε Λακία ζηελ Παχιηαλε (2

ε
 δηεκεξίδα)   

13. Παξνρή ειαθξνχ γεχκαηνο (θξχν ζάληνπηηο) θαη λεξνχ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (70-100 άηνκα) 

θαηά ηελ επίζθεςε ζην πεδίν 

 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην πιηθφ ησλ δηεκεξίδσλ, αλαιπηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δίλνληαη 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 
1. Γικαίωμα ζσμμεηοτής: 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή θνηλνπξαμίεο/ελψζεηο 
θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή 
ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ είλαη ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε 
πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ε νπνία 
θπξψζεθε κε ην Νφκν 2513/1997, ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν πξνζηδηάδεη ζην ππφ αλάζεζε θπζηθφ 
αληηθείκελν. 

2. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά: (επί ποινή αποκλειζμού) 

 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
πξνζθέξνληνο (βι. Παξάξηεκα ΗΗ) 

 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α) (ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο) 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο  

3. Υρονοδιάγραμμα:  

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο έσο ηηο 30-11-
2015.   

4. Κριηήριο καηακύρωζης:  

Ζ επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ με 
κριηήριο ηην οικονομικόηερη προζθορά. 

5. Δνδεικηικός προϋπολογιζμός:  

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε είλαη δεθαηξείο ρηιηάδεο επξψ (13.000 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ζα βαξχλεη ηελ Πξάμε κε ηίηιν: «Πξνζηαζία θαη 
Γηαηήξεζε  Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο» ηνπ Δ.Π. «ΘΔΑΛΗΑ – ΣΔΡΔΑ 
ΔΛΛΑΓΑ – ΖΠΔΗΡΟΤ» κε θσδηθφ ΑΔ : 2011Δ07580155. 

6. Σρόπος πληρωμής:  

Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί ζε δχν ηζφπνζεο δφζεηο κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο θάζε 
δηεκεξίδαο. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη µε επηηαγή ε νπνία ζα εθδνζεί ζην φλνκα/επσλπκία 
ηνπ βάζεη ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηηκνιφγην, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, 
θ.ι.π.). 
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7. Γιαδικαζία ζσμμεηοτής:  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο ή ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο 
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηε δηεχζπλζε: Λνπηξά Τπάηεο, Ν. 
Φζηψηηδαο, Σ.Κ. 35016, μέτρι και ηις 11 Φεβροσαρίοσ 2015 ημέρα Σεηάρηη και ώρα 12:00 μ.μ. 
(Πιεξνθνξίεο: θα. Αλζνχια Καζηαληψηε, Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο/Φαμ: 22310 59007, e-mail: 
oiti@otenet.gr). Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη 
εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη νχηε αμηνινγνχληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. Μεηά ηελ 
θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ή 
δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο απφ ηελ 
επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ηεο πξφζθιεζεο. 

Ζ παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί γηα δψδεθα (12) εκέξεο ζηνλ 
Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηα Λνπηξά Τπάηεο Ν. Φζηψηηδαο, 
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (www.oiti.gr) θαζψο θαη ζηνλ ηζηνρψξν ηνπ Φνξέα ζηε 
“Γη@χγεηα’’. 

Ζ ηειηθή επηινγή ζα γίλεη χζηεξα απφ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο απφ ηελ αξκφδηα 
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
απνζηέιινληαη είλαη εκπηζηεπηηθή. 

8. Τπογραθή ζύμβαζης:  

Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνζθέξνληα πνπ ζα επηιεγεί, ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε  
πνπ ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα 
πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Ο πξνζθέξνληαο ζηνλ νπνίν ζα 
θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Δάλ 
παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή 
ηεο χκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ 
αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο πξνζθέξνληα.  

 

Για ηον Φορέα Γιατείριζης Δθνικού Γρσμού Οίηης 

Η Πρόεδρος ηοσ Γ.. 

 

 

Ανηωνία Γαλανάκη 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι : ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ    

 

  ΔΙΓΟ  ΓΙΑΣΑΗ ΔΚΣΤΠΩΗ ΒΑΡΟ 

ΥΑΡΣΙΟΤ 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

(ηεμάτια) 

Πξφζθιεζε  ηεηξαρξσκία Velvet 170 

γξακκαξίσλ 

200 

Πξφγξακκα  ηεηξαρξσκία Velvet 170 

γξακκαξίσλ 

100 

Αθίζα 

εθδήισζεο 

35 x 50 cm ηεηξαρξσκία Velvet 170 

γξακκαξίσλ 

30 

Υάξηηλνο 

θάθεινο 

(folder) 

22 x 30 cm ηεηξαρξσκία ηνπιάρηζηνλ 

300 

γξακκαξίσλ 

100 

ηπιφ κπιε κε 

ινγφηππν ηνπ 

Φ.Γ 

   100 

Μπινθ 

ζεκεηψζεσλ 

25 ζειίδσλ 

17 x 24 cm ηεηξαρξσκία Υαξηί γξαθήο 

90 

100 

Υάξηηλα 

απηνθφιιεηα 

εμσηεξηθήο 

επηθφιιεζεο (ζε 

5 δηαθνξεηηθά 

ζρέδηα) 

δηακέηξνπ 8 cm ηεηξαρξσκία, 

offset ζε 

γπαιηζηεξφ ραξηί 

 500 

 

 

Γηα ηα πην πάλσ πιηθά, ην ινγφηππν ηνπ Φ.Γ. θαη φπνπ ρξεηαζηεί θείκελν θαη θσηνγξαθίεο, π.ρ. γηα 

ηα απηνθφιιεηα, ζα δνζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ γξαθηζηηθή ζρεδίαζε θαη ε εθηχπσζή 

ηνπο ζα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν. Πξηλ ηελ ηειηθή εθηχπσζε ησλ αλσηέξσ παξαδνηέσλ ζα 

απνζηαινχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή νη καθέηεο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα παξαηεξήζεηο – 

έγθξηζε. Οι προαναθερόμενες ποζόηηηες ιζτύοσν για έκαζηη διημερίδα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

 

<<ηνηρεία Αηηνχληνο>> 

<<Πφιε,>> <<Ζκ/λία>> 

Πξνο: 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

Γ.Γ. Λνπηξψλ Τπάηεο 

Σ.Κ. 35016 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΣΗ/ΣΟΤ…………………………………………………………………………. 

για ηην σλοποίηζη ηης παροτής σπηρεζιών διοργάνωζης δσο (2) διημερίδων  

αο θαηαζέησ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΓΤΟ (2) ΓΙΗΜΔΡΙΓΩΝ,  κε πξνζθεξφκελε ηηκή <<νινγξάθσο>> επξψ 

(#.###,## €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ησλ ινηπψλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ζχκθσλα κε 

ηελ θάησζη αλαιπηηθή πεξηγξαθή, δειψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη σο ππνςήθηνο φηη έρσ ιάβεη γλψζε 

φισλ ησλ φξσλ ηεο Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα: 

 

Δπίζεο, ζαο ζπλππνβάιισ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 
 Τπεχζπλε δήισζε πεξί πιήξνπο απνδνρήο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο γηα ηελ νπνία είλαη ελήκεξνο 

 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνζθνξάο 

 

 

Ο/H Αηηψλ/-oχζα 

(Τπνγξαθή-θξαγίδα 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8  Ν.1599/1986) 

 

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

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

 
 

ΠΡΟ(1): ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ 

 Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 

 Οδφο

: 

 Αξηζ:  ΣΚ

: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 

 
Γ/λζε 

Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείν

π 

(Δmail): 

 
Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο(3) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη, έιαβα γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα θαη φηη: 

 έιαβα γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπο νπνίνπο 
απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα, 

 δελ έρσ απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ – ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα νπνηνδήπνηε 
ιφγν, 

 κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο είκαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαη είκαη 
εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν επηκειεηήξην, 

 δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ 
δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξ. 6 παξ. 2 εδάθην α (αξ. 1) ηνπ Π.Γ. 118/07 

αδηθήκαηα, νχηε ηειψ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 6 
ηνπ Π.Γ.118/2007 θαηαζηάζεηο (ήηνη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο), 

 παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ 
Γξπκνχ Οίηεο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο αθχξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ζκεξνκελία:     /    /2015 

Ο Γειψλ 
 

(Τπνγξαθή) 
 
(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη 
ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 
ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα 
βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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