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 Άστρος, 27/4/2009 

Αριθμ. Πρωτ. 136 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την 
ανάθεση υπηρεσιών με αντικείμενο την: «Δημιουργία δικτυακού τόπου του έργου», «παραγωγή 
κινηματογραφικού υλικού» και η «δημιουργία φυλλαδίου, εκλαϊκευμένου οδηγού, σημάνσεις, δημιουργία τεχνικής 
έκδοσης», για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω 
μιας δομημένης προσέγγισης» όπου εντάσσονται και οι δράσεις «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση και διάχυση των 
αποτελεσμάτων» του προγράμματος LIFE+ (LIFE07 NAT/GR/00286) που χρηματοδοτείται δε το οποίο 
χρηματοδοτείται κατά 79,4% από την EC και κατά το υπόλοιπο από τους εταίρους του έργου. 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 52.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Γίνονται δεκτές προσφορές 
για ένα ή περισσότερα Τμήματα, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Τα τμήματα της διακήρυξης είναι 
τα εξής: 

Τμημα 1: δημιουργία δικτυακού τόπου 12.605,04 15.000,00 
Τμήμα 2: παραγωγή κινηματογραφικού υλικού 16.806,72 20.000,00 
Τμήμα 3: δημιουργία φυλλαδίου, εκλαϊκευμένου οδηγού, σημάνσεις, δημιουργία 
τεχνικής έκδοσης 

14.285,71 17.000,00 

 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, και ασχολούνται, µε αντικείµενο απασχόλησης, τουλάχιστον 
κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια, όπως παρακάτω: 
Για τους συµµετέχοντες στο Τµήµα 1: την δημιουργία δικτυακών τόπων, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της 
προκήρυξης. 
Για τους συµµετέχοντες στο Τµήµα 2: την παραγωγή κινηματογραφικού υλικού, όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α της προκήρυξης. 
Για τους συµµετέχοντες στο Τµήµα 3: την δημιουργία, και παραγωγή έντυπου υλικού, όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Α της προκήρυξης. 
 
Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισµό. Διάρκεια υλοποίησης του 
έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 30/6/2013. 
 
Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης.  
 
Η παραλαβή του τεύχους της Προκήρυξης θα γίνεται από το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου 
Μουστού, Άστρος Αρκαδίας, τηλέφωνο: 27550 22021, φαξ: 27550 22025, χωρίς κόστος, e-mail: info@fdparnonas.gr 
και είναι αναρτημένο στον ιστοχώρο του ΦΔ: www.fdparnonas.gr. 
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Ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009 και ώρα 14:00 μμ. Ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 9 Ιουνίου 2009 και ώρα 14:30 μμ στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, ΤΚ 22001 Άστρος Αρκαδίας. H αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 
 
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν 
παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τέσσερις (4) μήνες προσµετρούµενους από την 
εποµένη της αναφερόµενης προθεσµίας παραλαβής των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

                                                                                      
Άστρος 30-4-2009 

                                                         Για το Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού  

 
Χατζηγιάννης Γεώργιος  

                                                                                 Πρόεδρος Δ.Σ. 
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