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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  

με κζμα:  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΣΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΘΕΡΙΝΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  

 

             Λαμβάνοντασ υπόψθ:  

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Κανονιςμοφ για τθν εκτζλεςθ ζργων, τθν ανάκεςθ μελετϊν και 

εργαςιϊν, τθν προμικεια υλικϊν κ.λπ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, 

Περιςτερίου και Χαράδρασ Αράχκου (ΤΑ 39809/2009- ΦΕΚ 2152/02-10-2009 Σεφχοσ Βϋ). 

2. Σισ διατάξεισ τθσ παραγ. 19 του άρκρου 3 του Κανονιςμοφ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

του Φορζα Διαχείριςθσ (ΤΑ 39808/2009- ΦΕΚ 2152/02-10-2009-Σεφχοσ Βϋ). 

3. Σθν με αρικ. 16/2017 απόφαςθ του Δ.. του Φ.Δ. «περί ανάλθψθσ κακθκόντων και μεταβίβαςθσ 

αρμοδιοτιτων ςτον Πρόεδρο του Δ..». 

4. Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ και αναπλθρωτι Τπουργοφ ΠΕΝ «περί ζγκριςθσ των προχπολογιςμϊν 

οικονομικοφ ζτουσ 2018 των 19 λειτουργοφντων ΦΔΠΠ(ΦΕΚ 25Αϋ/2018)». 

5. Σον Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147 Αϋ/ 08-08-2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και 

Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 

 

 

Α ν α κ ο ι ν ϊ ν ε ι   ό τ ι, 

 

ο  Φορζασ Διαχείριςθσ προςκαλεί ςε εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για κατάκεςθ προςφορϊν για τθν 
ζκδοςθ, ςε τριακόςια αντίτυπα (300 τμ) ,των πρακτικϊν του κερινοφ ςχολείου που πραγματοποιικθκε το 
καλοκαίρι του 2017 ςτο υρράκο. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΖΟΤΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΤ 
ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΕΩΡΩΝ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  
 
Σμιμα Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν 

 

                     Ιωάννινα, 18/07/2018 

Σαχ. Δ/νςθ: Επιςτθμονικό και Σεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,  
Πανεπιςτθμιοφπολθ  Ιωαννίνων, ΣΚ 45110 

Σθλ.             : 26510 43663 
Φαξ             : 26510 43575 
Πλθροφορίεσ  : Ευριπίδθσ Καμωνάσ 
E-mail : park.tzoumerka@gmail.com 
ekamonas@tzoumerka-park.gr 

Αρ. Πρωτ.:      1370    
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Αναλυτικότερα, θ ζκδοςθ των πρακτικϊν πρζπει να ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

 

 Σχήμα: 17Χ24 

 Σελίδεσ: 200 

 εκτφπωςη Α/Μ 

 Εξϊφυλλο με αυτιά: εκτφπωςη 4χρωμη  

 Χαρτί εςωτερικό: chamois 100 gr 

 Χαρτί εξωφφλλου velvet 300 gr 

 Πλαςτικοποίηςη ματ μονήσ όψησ εξωφφλλου 

 300 αντίτυπα 

 

Σο υλικό προσ εκτφπωςθ κα δοκεί από τα γραφεία του Φορζα 

 

 

 Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροφςθσ είναι  1.749,00 € ( χίλια εφτακόςια ςαράντα εννζα 
ευρϊ) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Με τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 1369/17-07-2018 απόφαςθ 
ανάλθψθσ υποχρζωςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ  για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ. 

 

 
 
Η επιλογι του Αναδόχου κα γίνει από τθν Επιτροπι Ανάκεςθσ του Φορζα Διαχείριςθσ με βάςθ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο 

αυτοπροςϊπωσ ι με το νόμιμο εκπρόςωπο τουσ ι με νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο ι με 

ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι/υπθρεςία ταχυμεταφορϊν. 

 
 Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι τισ 31/07/2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00 μ.μ. ςτθν ζδρα του 

Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων, Περιςτερίου και χαράδρασ Αράχκου ςτο Επιςτθμονικό και 

Σεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ  Ιωαννίνων, Σ.Κ. 45110.  Αποδεκτζσ είναι οι 

προςφορζσ που ζχουν φκάςει ζγκαιρα ςτο πρωτόκολλο του Φορζα Διαχείριςθσ μζχρι τθν θμερομθνία και 

ϊρα λιξθσ υποβολισ προςφορϊν. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, 

είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 

 Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλλουν φάκελο προςφοράσ, ςτον οποίο κα αναγράφονται,   

1. τα ςτοιχεία του υποψιφιου αναδόχου,  

2. τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ ανακοίνωςθσ (πρόςκλθςθσ), ιτοι «Προςφορά για την ζκδοςη των 

πρακτικών του Θερινοφ Σχολείου  , ςφμφωνα με την αριθ.  1370/18-07-2018    πρόςκληςη»,  

3. Επιςυναπτόμενθ  οικονομικι προςφορά του υποψθφίου. 

 

Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί για το ςυνολικό τίμθμα, μετά τθν οριςτικι 

παραλαβι τθσ ζκδοςθσ των πρακτικϊν του κερινοφ ςχολείου , ςτο Επιςτθμονικό και Σεχνολογικό Πάρκο 

Ηπείρου  και τθν προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν (προςκόμιςθ φορολογικισ και 

αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και  εκκακάριςθ λοιπϊν υποχρεϊςεων προσ τρίτουσ), που προβλζπονται από 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλο δικαιολογθτικό, που τυχόν ηθτθκεί από τον Φορζα 

Διαχείριςθσ. Η δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2018. 
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Η παροφςα πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Φορζα (www.tzoumerka-park.gr), ςτο 

πρόγραμμα «Πρόγραμμα Διαφγεια» και ςτο ΚΗΜΔΗ.  

 

Ο Πρόεδροσ του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου 

Σηουμζρκων, Κοιλάδασ Αχελϊου, Αγράφων και Μετεϊρων 

 

 

 

ΕΡΑΦΕΙΜ ΦΕΛΕΚΗ 

 

 

  

http://www.tzoumerka-park.gr/
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  ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

1. ΠΡΟ: Ανακζτουςα Αρχι – Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Πάρκου Σηουμζρκων,  Κοιλάδασ Αχελϊου, 
Αγράφων, και Μετεϊρων. 

2. Για τθν πρόςκλθςθ «εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 1370/18-07-2018 για τθν εκτφπωςθ των πρακτικϊν 
του κερινοφ ςχολείου ςε τριακόςια αντίτυπα». 

 

3. τοιχεία Τποψθφίου Ανάδοχου: ………………………………………………………………………………………………. 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σο υνολικό Σίμθμα τθσ ζκδοςθσ των πρακτικϊν του Θερινοφ χολείου ανζρχεται ςε 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………….……………………………………Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (ολογράφωσ και αρικμθτικά) 

 και δθλϊνω ωσ υποψιφιοσ ότι ζχω λάβει γνϊςθ όλων των όρων τθσ πρόςκλθςθσ και τουσ αποδζχομαι ρθτά 

και ανεπιφφλακτα 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΕΙΔΟ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΝΟΛΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

ΕΚΣΤΠΩΗ 

ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

ΘΕΡΙΝΟΤ 

ΧΟΛΕΙΟΤ 

 χιμα: 17Χ24 

 ελίδεσ: 200  

 εκτφπωςθ Α/Μ 

 Εξϊφυλλο με αυτιά: 
εκτφπωςθ 4χρωμθ  

 Χαρτί εςωτερικό: 
chamois 100 gr 

 Χαρτί εξωφφλλου 
velvet 300 gr 

 Πλαςτικοποίθςθ ματ 
μονισ όψθσ 
εξωφφλλου 

 

300 
αντίτυπα 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ     

 
 
 
 Σόποσ – Ημερομθνία: 
 
 
Τπογραφι Προςφζροντοσ ι Νόμιμου Εκπροςϊπου αυτοφ & φραγίδα. 
 
 
1 Διάρκεια Ιςχφοσ τθσ Προςφοράσ 120 μζρεσ. 

 


