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ΜΕΤΡΟ: 8.1 Προστασία και διαχείριση βιοτόπων – οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
«Έργα Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης για το Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα‐Υγρότοπου
Μουστού»
Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισμό με αντικείμενο τμήμα του Υποέργου 5 «Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση» που
υλοποιείται με το σύστημα της αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο του έργου «Έργα διαχείρισης της
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα‐Υγρότοπου Μουστού και λειτουργία ΦΔ», Μέτρο 8.1,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ), Γ΄ΚΠΣ 2000 – 2006.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και πληρούν τις
«Προϋποθέσεις Συμμετοχής» του τεύχους της Διακήρυξης (Άρθρο 2). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36.000,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η προσφορά αφορά τα παρακάτω:
o Δημιουργία και εκτύπωση εντύπων παρουσίασης της προστατευόμενης περιοχής, 4 τεύχη ‐
2.500 αντίτυπα, (10.000 αντίτυπα συνολικά).
o Έκδοση αυτοκόλλητων με το σήμα της προστατευόμενης περιοχής (1.000 τεμάχια).
o Έκδοση χάρτη σε κλίμακα 1:100.000 όπου θα απεικονίζονται οι ζώνες προστασίας και βασικές
πληροφορίες (5.000 αντίτυπα).
o Έκδοση με πουλιά και φυτά του Πάρνωνα και του Υγρότοπου Μουστού (στα ελληνικά, στα
αγγλικά, 3.000 αντίτυπα).
o Παραγωγή μπλούζας με αποτύπωση γραφιστικής απεικόνισης για την περιοχή (1.000 τεμάχια)
και καπέλου με το σήμα της προστατευόμενης περιοχής (1.000 τεμάχια).
Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης.
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Η παραλαβή του τεύχους της Διακήρυξης και των αναλυτικών προδιαγραφών θα γίνεται από τα
γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε., Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001, Τηλ: 27550‐
24000, Fax: 27550‐29060, E‐mail: fdparnonas@gmail.com, χωρίς κόστος.
Το κόστος των δημοσιεύσεων της Περίληψης της Διακήρυξης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 19η
Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μμ. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να
κατατεθούν ή αποσταλούν με συστημένη επιστολή/ταχυμεταφορά οι προσφορές είναι τα γραφεία
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε., Άστρος Αρκαδίας – Τ.Κ. 22001.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 40 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του
διαγωνισμού.

09 Ιανουαρίου 2008
Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Χατζηγιάννης Γεώργιος

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού/Περίληψη Διακήρυξης/Υποέργο 5 «Ενημέρωση‐Ευαισθητοποίηση»
2

