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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Άστρος, 18-11-2011 

Αρ. Πρωτ.: 838 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια υλικών προώθησης» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου 1 «Υλικά 
προώθησης και ενημέρωσης ευαισθητοποίησης» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών» στα πλαίσια του «Πράσινου Ταμείου» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια υλικών προώθησης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των 
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.650,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων. 

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

 Μικρά σημειωματάρια x 500 τεμάχια  
 Μεγάλα σημειωματάρια x 500 τεμάχια  

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κα. 
Πανταζή Αικατερίνη). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την 
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά 
επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Μικρά σημειωματάρια 110 

Εξώφυλλο σκληρής βιβλιοδεσίας και ματ 
πλαστικοποίησης, με τετράχρωμα σχέδια από 
υδατογραφίες σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Διάσταση: 
10x14,5cm., σελίδες 160. Να περιλαμβάνεται η τύπωση 
λογοτύπου στο εξώφυλλο.  

Εσωτερικές σελίδες 9,5x14cm., σε χαρτί λευκό, τυπωμένο 
διάστικτο, ποιότητας velvet 115gr., με σατέν κορδέλα – 
σελιδοδείκτη, σχεδιασμένη γράμμωση και τετράχρωμα 
σχέδια από υδατογραφίες που απεικονίζουν 29 είδη 
πουλιών, 12 είδη ψαριών και 4 είδη αμφιβίων ανάμεσα σε 
11 είδη φυτών και λουλουδιών της λιμνοθάλασσας. Να 
συμπεριλαμβάνονται και σελίδες με τηλέφωνα πρώτης 
ανάγκης. 

Μικρά σημειωματάρια 110 

Εξώφυλλο σκληρής βιβλιοδεσίας, και ματ 
πλαστικοποίησης με τετράχρωμα σχέδια από 
υδατογραφίες σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Διάσταση: 
10x14,5cm., σελίδες 160. Να περιλαμβάνεται η τύπωση 
λογοτύπου στο εξώφυλλο. 

Εσωτερικές σελίδες 9,5x14cm., σε χαρτί λευκό, τυπωμένο 
διάστικτο, ποιότητας velvet 115gr., με σατέν κορδέλα – 
σελιδοδείκτη, σχεδιασμένη γράμμωση και τετράχρωμα 
σχέδια από υδατογραφίες από 54 διαφορετικές 
πεταλούδες που ζουν και πετούν στην Ελληνική ύπαιθρο. 
Να συμπεριλαμβάνονται και σελίδες με τηλέφωνα πρώτης 
ανάγκης. 

Μικρά σημειωματάρια 60 

Εξώφυλλο σκληρής βιβλιοδεσίας, και ματ 
πλαστικοποίησης με τετράχρωμα σχέδια από 
υδατογραφίες σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Διάσταση: 
10x14,5cm., σελίδες 164. Να περιλαμβάνεται η τύπωση 
λογοτύπου στο εξώφυλλο. 

Εσωτερικές σελίδες 9,5x14cm., σε χαρτί ποιότητας samois, 
115gr., με σατέν κορδέλα – σελιδοδείκτη, σχεδιασμένη 
γράμμωση και τετράχρωμα σχέδια από υδατογραφίες 
από 62 διαφορετικά είδη, ζώα, πουλιά, αμφίβια, διάφορα 
έντομα και πεταλούδες, όπως και φυτά, όλα από τη 
χλωρίδα και την πανίδα της χώρας μας. Να 
συμπεριλαμβάνονται και σελίδες με τηλέφωνα πρώτης 
ανάγκης. 
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Μικρά σημειωματάρια 120 

Εξώφυλλο σκληρής βιβλιοδεσίας, και ματ 
πλαστικοποίησης με τετράχρωμα σχέδια από 
υδατογραφίες σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Διάσταση: 
10x14,5cm., σελίδες 164. Να περιλαμβάνεται η τύπωση 
λογοτύπου στο εξώφυλλο. 

Εσωτερικές σελίδες 9,5x14cm., σε χαρτί ποιότητας samois, 
115gr., με σατέν κορδέλα – σελιδοδείκτη, σχεδιασμένη 
γράμμωση, και τετράχρωμα σχέδια από υδατογραφίες 
από 35 αρπακτικά της Ελλάδας. Να συμπεριλαμβάνονται 
και σελίδες με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης. 

Μικρά σημειωματάρια 100 

Εξώφυλλο σκληρής βιβλιοδεσίας, και ματ 
πλαστικοποίησης με τετράχρωμα σχέδια από 
υδατογραφίες σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο. Διάσταση: 
10x14,5cm., σελίδες 164. Να περιλαμβάνεται η τύπωση 
λογοτύπου στο εξώφυλλο. 

Εσωτερικές σελίδες 9,5x14cm., σε χαρτί ποιότητας samois, 
115gr., με σατέν κορδέλα – σελιδοδείκτη, σχεδιασμένη 
γράμμωση, και σχέδια από υδατογραφίες από 
πολύχρωμα λουλούδια, 47 έντομα, σκαθάρια, λιβελούλες 
και νυχτοπεταλούδες του κόσμου. Να 
συμπεριλαμβάνονται και σελίδες με τηλέφωνα πρώτης 
ανάγκης. 

Μεγάλα σημειωματάρια 250 

Εξώφυλλο σκληρής βιβλιοδεσίας, τετράχρωμο και ματ 
πλαστικοποίηση. Διάσταση: 18x25cm., σελίδες 180. Να 
περιλαμβάνεται η τύπωση λογοτύπου στο εξώφυλλο. 

Εσωτερικές σελίδες 16,7x23,5cm., σε χαρτί λευκό, 
τυπωμένο διάστικτο, ποιότητας velvet 115gr., με 
γράμμωση, και τετράχρωμα σχέδια από υδατογραφίες 
από 54 διαφορετικές Πεταλούδες που ζουν και πετούν 
στην Ελληνική ύπαιθρο. Η έκδοση να περιλαμβάνει 
πρωτότυπα κείμενα σε 41 σελίδες με λατινικές ονομασίες 
των ειδών, περιγραφές και σχόλια από τη γέννηση του 
αυγού μέχρι την μετάλλαξη σε τέλειο άτομο και γενικώς 
του τρόπου ζωής τους. 

http://www.fdparnonas.g/�


Ανακοίνωση «Προμήθεια Υλικών Προώθησης» 
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 4 
 

Μεγάλα σημειωματάρια 250 

Εξώφυλλο σκληρής βιβλιοδεσίας και ματ 
πλαστικοποίησης, τετράχρωμο, με επιπλέον εσωτερική 
τετράχρωμη φόδρα με σχέδια από υδατογραφίες. 
Διάσταση: 18x25cm., σελίδες 184. Να περιλαμβάνεται η 
τύπωση λογοτύπου στο εξώφυλλο. 

Εσωτερικές σελίδες 16,7x23,5cm., σε χαρτί ποιότητας 
samois, 115gr., με γράμμωση και τετράχρωμα σχέδια από 
υδατογραφίες από 35 Αρπακτικά του Ελληνικού ουρανού. 
Η έκδοση να περιλαμβάνει πρωτότυπα κείμενα σε 37 
σελίδες με λατινικές ονομασίες των ειδών, ανατομικές 
περιγραφές και σχόλια για την κοινωνική και ερωτική ζωή, 
την αναπαραγωγή αλλά και τους κινδύνους των άμεσα 
απειλούμενων αρπακτικών της χώρας μας.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας (τύπος, διαστάσεις/μέγεθος προϊόντος κλπ). 
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Προμήθεια Υλικών Προώθησης» 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με 
κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των 
νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Προσφορά 
σύμφωνη με 
τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την παροχή υπηρεσιών τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2011 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 


	/
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
	(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

