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Ταχ. Δ/νση: Λουτρά Υπάτης  
Ταχ. Κωδ.: 35016      

Τηλ./Fax: 22310 59007     
e-mail: oiti@otenet.gr  

Πληροφορίες: Σταυρούλα Σταμέλλου                                                         

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Φορέα Διαχείριση Εθνικού Δρυμού Οίτης, 

Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

2. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 6392/1-7-2019 απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032589 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

4. Την υπ’ αριθμ. 71988/5-7-2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με 

την οποία εγκρίνεται η ένταξη της Πράξης στη ΣΑΕ 275/1 (τροπ. 01) με κωδικό έργου 

2019ΣΕ27510063  

5. Την υπ’ αριθμ. 4 Απόφαση της 144ης/19-7-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2019  

6. Την υπ’ αριθμ. 2 Απόφαση της 148ης/27-9-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  

7. Την υπ’ αριθμ. 3 Απόφαση της 148ης/27-9-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Φορέα Διαχείρισης, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας & 

Αξιολόγησης, η Επιτροπή Ενστάσεων και η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής για 

το έτος 2019 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

υπηρεσιών διοργάνωσης τριών (3) ενημερωτικών ημερίδων για την προβολή των δράσεων 

της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ». Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, 

Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών 

διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, προσκαλεί 

Λουτρά Υπάτης, 9-10-2019 

Αρ. Πρωτ.: 755  
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τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 

11:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στα Λουτρά Υπάτης.  

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρεται στον Πίνακα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

πρόσκλησης.  

1. Προϋπολογισμός:  

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 9.274,19 € πλέον 2.225,81 € για 

Φ.Π.Α. 24% (ήτοι συνολικό ποσό 11.500,00 €), που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης 

«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

2. Κριτήρια αξιολόγησης:  

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.  

3. Διάρκεια Σύμβασης:  

Από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και οπωσδήποτε όχι πέραν της 31/12/2023.  

4. Δικαιολογητικά:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016  

β. Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

γ. Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης:  

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  

ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,  

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

δ. Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο  
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2. Καταστατικό εταιρείας (σε περίπτωση εταιρείας)  

5. Διαδικασία συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα και 

δραστηριοποιούνται στην διοργάνωση ημερίδων/σεμιναρίων/συνεδρίων.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδευόμενα 

από οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, μέχρι 

την Δευτέρα 21/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ., ταχυδρομικώς στην έδρα του Φορέα 

Διαχείρισης.  

Οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται  

στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν 

υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 

είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης 

εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.  

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες.  

6.Ισχύς Προσφορών:  

Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της 

Πρόσκλησης.  

7. Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες 

δόσεις μετά την τμηματική παραλαβή των παραδοτέων ανά ημερίδα. Για την καταβολή του 

κάθε τιμήματος θα απαιτούνται:  

• Πρωτόκολλο Παραλαβής των προσφερόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

(τηλ. επικοινωνίας: 22310 59007).  

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης (www.oiti.gr) 

και έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διοργάνωση τριών (3) ενημερωτικών 

ημερίδων εντός του 2019, 2021 και 2023 αντιστοίχως, σε ημερομηνίες που θα καθορισθούν 

από την Αναθέτουσα Αρχή, για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των διαχειριστικών δράσεων 

και των δράσεων παρακολούθησης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με στόχο την 

ενημέρωση-πληροφόρηση τόσο των χρηστών της περιοχής (stakeholders) όσο και του ευρύ 

κοινού σχετικά με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, την αναγκαιότητα εφαρμογής 

δράσεων διαχείρισης και δράσεων παρακολούθησης για την βελτίωση του βαθμού 

διατήρησης ειδών και οικοτόπων της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., καθώς και σχετικά με τα 

αποτελέσματα που αναμένεται να έχουν αυτές στην προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. 

Πιο αναλυτικά, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ημερίδα:  

1. Εξεύρεση, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή 
της κάθε ημερίδας, στην περιοχή του Ν. Φθιώτιδας, και κάλυψη τυχόν δαπανών 
ενοικίασής του, καθώς και προετοιμασία του χώρου με την τοποθέτηση και λειτουργία 

κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (μικρόφωνα, ηχεία, ασύρματα μικρόφωνα, οθόνες, 
projector, κ.λ.π.) 

2. Σχεδιασμός, εκτύπωση και αποστολή προσκλήσεων (100 τεμ.), με αποδέκτες που θα 
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής στους 
συμμετέχοντες 

3. Σχεδιασμός και εκτύπωση προγράμματος ημερίδας (100 τεμ.) 

4. Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας ημερίδας (30 τεμ.) 

5. Παραγωγή φακέλων ημερίδας (100 τεμ.) με μπλοκ Α5, στυλό διαρκείας κ.τ.λ.  

6. Προμήθεια ενός Roll-up Banner με τα στοιχεία της Πράξης 

7. Καταχώρηση της πρόσκλησης της ημερίδας σε δύο τουλάχιστον τοπικά ηλεκτρονικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης  

8. Φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των ημερίδων 

9. Απομαγνητοφώνηση πρακτικών/περιεχομένου των ημερίδων και παραγωγή DVD με το 

υλικό που θα συγκεντρωθεί (απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, υλικό βιντεοσκόπησης, 
φωτογραφικό υλικό, εισηγήσεις-παρουσιάσεις ομιλητών κ.τ.λ.) 

10. Υπηρεσίες catering για 100 άτομα με μενού το οποίο θα περιλαμβάνει coffee break (κατ’ 
ελάχιστο καφέ, χυμό, κουλουράκια, κέικ, μεταλλικό νερό) και ελαφρύ γεύμα (κατ’ 
ελάχιστο αλμυρά σάντουιτς και κρουασάν, τυροπιτάκια, καναπεδάκια, αναψυκτικά, 

μεταλλικό νερό) 

11. Ανεύρεση χώρου διαμονής και κάλυψη εξόδων διαμονής των εισηγητών-ομιλητών (έως 6 
άτομα) για μία διανυκτέρευση. Η επικοινωνία και συνεννόηση με τους εισηγητές για τη 

διευθέτηση των διαδικασιών διανυκτέρευσης είναι ευθύνη του Αναδόχου.  
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12. Κάλυψη των μετακινήσεων των ομιλητών-εισηγητών προς το χώρο διοργάνωσης των 
ημερίδων από και προς τους τόπους κατοικίας τους. Η επικοινωνία και συνεννόηση με 

τους μετακινούμενους για τη διευθέτηση των διαδικασιών μετακίνησης είναι ευθύνη του 
Αναδόχου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΗΜΕΡΙΔΑ   

  ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΑΡΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(τεμάχια) 

Πρόσκληση  τετραχρωμία Velvet 170 
γραμμαρίων 

100 

Πρόγραμμα  τετραχρωμία Velvet 170 

γραμμαρίων 

100 

Αφίσα εκδήλωσης 35 x 50 cm τετραχρωμία Velvet 170 
γραμμαρίων 

30 

Χάρτινος φάκελος 
(folder) με 

στοιχεία της 

ημερίδας και 
λογότυπο του Φ.Δ. 

22 x 30 cm τετραχρωμία τουλάχιστον 
300 

γραμμαρίων 

100 

Στυλό διαρκείας 

μπλε με λογότυπο 
του Φ.Δ 

   100 

Μπλοκ 

σημειώσεων 
τουλάχιστον 25 

σελίδων 

14,8 x 21 cm τετραχρωμία Χαρτί γραφής 

90 

100 

Χάρτινα 
αυτοκόλλητα 
εξωτερικής 

επικόλλησης με 
στοιχεία και 

λογότυπο του Φ.Δ. 

διαμέτρου    
8 cm 

τετραχρωμία, 
offset σε 

γυαλιστερό 

χαρτί 

 100 

Roll-up Banner με 
μηχανισμό βάσης 

στήριξης με 

κοντάρι και θήκη 
μεταφοράς 

85 x 200 cm Εκτύπωση από 
πολυπροπυλένιο 

σε ανάπτυγμα 

τετραχρωμία η 
οποία τυλίγεται 

μέσα στο 
μηχανισμό 

 1 

 

 

Για τα πιο πάνω υλικά, το λογότυπο του Φ.Δ., οδηγίες δημοσιότητας-επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 

2014-2020, καθώς και σχετικό κείμενο και φωτογραφίες που πιθανόν να απαιτούνται, θα 
δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η γραφιστική σχεδίαση και η εκτύπωσή τους θα γίνουν 
από τον Ανάδοχο. Πριν την τελική εκτύπωση των ανωτέρω παραδοτέων θα αποσταλούν σε 

ηλεκτρονική μορφή οι μακέτες στην Αναθέτουσα Αρχή για παρατηρήσεις – έγκριση. Οι 
προαναφερόμενες ποσότητες ισχύουν για έκαστη ημερίδα. 
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Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της 

παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΡΙΖΟΣ Η. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ενυπόγραφο πρωτότυπο έγγραφο τηρείται στα αρχεία του Φ.Δ.  
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς:  

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου  

Του/της………………………………., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από …………………………., με έδρα 

τ…. …………………. οδός ………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθμ. πρωτ. …/…-…-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση υπηρεσιών διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και των λοιπών στοιχείων 

της, καθώς και των συνθηκών υλοποίησης των υπηρεσιών, υποβάλλω την παρούσα 

προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 

αναλαμβάνω την υλοποίηση των υπηρεσιών στο σύνολο τους ως εξής.  

Το Συνολικό Τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση υπηρεσιών διοργάνωσης 

τριών (3) ενημερωτικών ημερίδων ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………. ευρώ 

χωρίς το Φ.Π.Α. (24%) και σε (ολογράφως και αριθμητικά) 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………. ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. (24%) και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.  

 

ΛΑΜΙΑ  … /…/2019                                                                                   Ο Προσφέρων 
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