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Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, 
Μαινάλου & Μονεμβασίας 
Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Τηλ: 27550 22021 (εσ. 2), Φαξ: 27550 22806 
Email: info@fdparnonas.gr   
Πληροφορίες: Πανταζή Κατερίνα,  

Ξεναγός, MSc 
Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, 
Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Άστρος, 19-06-2020 
Αρ. Πρωτ.: 642 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Επικύρωση αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» που υποβλήθηκαν 
στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια «Παραγωγή και σχεδίαση 
ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης»  και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

4. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ69/Α/02-07-2015) και ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού (ΦΕΚ 1925/Β/27-12-2004), όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού (ΦΕΚ 1926/Β/27-12-2004) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 1780/Β/12-11-2010), και ιδίως 
την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού, όπως ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και 
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη 
σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ 1924/Β/27-12-2004), όπως ισχύει. 

8. Την υπ’ αριθμ. 44469/24-09-2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/09-10-2014) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με 
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 26432/23-04-2013 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25-04-2013) απόφαση του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού και ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Μήλιος Δημήτριος του Αθανασίου, όπως ισχύει. 
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9. Το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4342/2016, το 
άρθρο 16 του Ν. 4447/2016, το άρθρο 48 του N. 4508/2017 και το άρθρο 11 του Ν.4519/2018 δυνάμει 
των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

10. Την με αριθμό 126/2014 Απόφαση της 8ης/23-10-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που αφορά στην Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ισχύει. 

11. Την παρ. 2θ του άρθρου 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018), δυνάμει του οποίου ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας. 

12. τη με αριθμ. πρωτ. 3002/11-09-2019 απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πράξης «Υποστήριξη δράσεων 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση του Αποθέματος 
Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0011021049), στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση 
πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», 
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: 
«Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών 
τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-
οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, 
γεφύρια)», 

13. Την με αριθμό 1.22/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης, η Επιτροπή Ενστάσεων και η Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής. 

14. Την με αριθμό 1.25/2020 Απόφαση της 1ης/06-02-2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και η διενέργεια του διαγωνισμού και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
Φορέα Διαχείρισης να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού, 
καθώς και να εκδώσει κάθε απαιτούμενη απόφαση για την διενέργεια και ολοκλήρωση του 
Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου. 

15. Την υπ΄ αριθμ. 530/28-05-2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Παραγωγή 
και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» για την υλοποίηση του έργου με 
τίτλο: «Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης. Η περίπτωση 
του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011021049 και ΚΩΔ. ΣΑ: 082/1. 
(ΑΔΑΜ: 20PROC006779290) 

16. Το από 11-06-2020 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμού. 

17. Το από 18-06-2020 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και τελικής αξιολόγησης της 
επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμού. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Την έγκριση του Πρακτικού «παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς» της Σύμβασης «Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού 
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης», το οποίο αφορά την εξέταση πληρότητας των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς των οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος: 

1) CLOUDPRINT  
2) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ  

Ειδικότερα: 

α) Αποσφράγιση του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τυπικός έλεγχος.  
Οικονομικός Φορέας Παρατηρήσεις 

CLOUDPRINT Δεν πληροί τις κατ’ ελάχιστον προϋποθέσεις 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ Πληροί τις κατ’ ελάχιστον προϋποθέσεις 

β) Αποσφράγιση του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, τυπικός έλεγχος, αξιολόγηση και βαθμολόγηση της 
Τεχνικής Προσφοράς. 

Οικονομικός Φορέας Παρατηρήσεις 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ Τεχνικά αποδεκτή 

Συνολική Βαθμολογία Βi=116 

2. Την έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και τελικής αξιολόγησης της Σύμβασης 
«Παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης». 

3. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ» με συνολική βαθμολογία, 
σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της διακήρυξης: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
α/α ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Λi) 

1 «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ» 100 

4. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΙΚΕ» ως προσωρινού αναδόχου βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Ένσταση κατά της παρούσας απόφασης δύναται να ασκηθεί εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών 
ημερών από την κοινοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης. 

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας και θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στους οικονομικούς φορείς 
που υπέβαλαν προσφορά. 

 
Για τον Φορέα Διαχείρισης  

Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 
 
 

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μήλιος Δημήτριος 
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