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ΘΕΜΑ: Διερεύνηση οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού 

για την προβολή του έργου «TUNE UP – Promoting multilevel governance for tuning 

up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας INTERREG MED 

 

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

 Τον ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α’/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις» 

 Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 30/17-01-2020, Τεύχος Β’, Έγκριση των προϋπολογισμών 

οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούν των Φορέων Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)» 

 Την υπ’ αριθ. TUNE UP (Ref : 5342 | Version : 5 | Approved σύμβαση χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση του έργου «TUNE UP - Promoting multilevel governance for tuning up 

biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 

INTERREG MED 

 Την υπ αριθμ. 5Γ Απόφαση της 6ης/12-06-2020 συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα 

Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα 

Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού (ΦΕΚ 950/Β’/11-07-2005) 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη 

διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την 

προβολή του έργου «TUNE UP - Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity 

protection in marine areas» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED. 

Σκοπός του έργου η διερεύνηση μιας στρατηγικής και συνεργατικής προσέγγισης στη 

διαχείριση των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) (MPAs-Marine Protected Areas) 

και την προστασία της βιοποικιλότητας, με δοκιμές και αξιοποίηση ενός εργαλείου 

διακυβέρνησης με πολλούς φορείς, που βασίζεται στην εμπειρία των τοπικών συμβολαίων 

Ποταμών / Υγροτόπων που δοκιμάστηκαν από το έργο INTERREG MED “WETNET”. 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον 

Ανάδοχο, στοχεύει στην υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

(Αναθέτουσα Αρχή) για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων προβολής και επικοινωνιακής 



                                                                                              

Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας, Τ.Κ. 47150 Ανέζα-Άρτας 

e-mail:foreas_amvrakikou@yahoo.gr http://www.amvrakikos.eu 

 
 

προώθησης του Ευρωπαϊκού έργου INTERREG MED «TUNEUP – Promoting multilevel 

governance for tuning up biodiversity protection in marine areas». 

Για την υποστήριξη των δράσεων προβολής του έργου η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε 

ανάθεση της εκτύπωσης ενημερωτικού υλικού και συγκεκριμένα, 

1. poster A3 (1τμχ) 

2. roll up 85x200cm (1τμχ) 

3. τρίπτυχο ανάπτυγμα δύο όψεων Α4 (400 τμχ)  

4. φυλλάδιο δύο όψεων Α5 (400 τμχ)  

 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται μέχρι του ποσού των 

1.000,00€ με ΦΠΑ (καθαρή αξία=806,45€, ΦΠΑ=193,55€) 

Ο χρόνος παράδοσης της ζητούμενης υπηρεσίας ορίζεται έως τις 15/01/2021.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει στον Ανάδοχο το ενημερωτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή 

κατάλληλη για εκτύπωση. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Το έργο που χρειάζεται να παρασχεθεί στον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-

Λευκάδας και η μορφή των παραδοτέων μέχρι του συνολικού κόστους 1.000,00€ (με ΦΠΑ), 

έχουν ως εξής:  

 

Παραδοτέο Τεμάχια Προδιαγραφές 

Poster A3 1 Σκληρή πλαστικοποίηση 

Roll up με μηχανισμό ανάρτησης 

από αλουμίνιο και υφασμάτινη 

θήκη μεταφοράς με χερούλι 

1 Εκτύπωση σε μουσαμά, 85x200cm 

Τρίπτυχο ανάπτυγμα δύο όψεων Α4 400 Εκτύπωση σε velvet χαρτί 170γρ 

Φυλλάδιο δύο όψεων Α5 400 Εκτύπωση σε velvet χαρτί 170γρ 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στη παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν εταιρείες ή 

φυσικά πρόσωπα ή σχήματα συνεργασίας αυτών, οι οποίοι απαραίτητα πρέπει να 

καταθέσουν τα παρακάτω: 

 Απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας 

Αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εκτέλεσης ολοκληρωμένων επιτυχώς 

έργων σχετικών με το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου και αντίστοιχου οικονομικού 



                                                                                              

Ταχ. Δ/νση: Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας, Τ.Κ. 47150 Ανέζα-Άρτας 

e-mail:foreas_amvrakikou@yahoo.gr http://www.amvrakikos.eu 

 
 

μεγέθους με τις αναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες (κατά προτίμηση κατά την 

τελευταία τριετία) 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους μέχρι την 

ΗΜΕΡΑ 14/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 

κόλπου-Λευκάδας στο Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας - Άρτας, Τηλ: 26810-71919, κκ. Σταυρούλα 

Καραβά, Χριστίνα Κασσάρα. 

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας. 

 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης  

                      Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

 

 

          Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 
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Ημερομηνία:  …/12/2020 

 

ΠΡΟΣ:  

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 

ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

Έργο : «Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου «TUNE UP - 

Promoting multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine 

areas» στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED» 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Του……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

για την εκτύπωση ενημερωτικού υλικού για την προβολή του έργου «TUNE UP - Promoting 

multilevel governance for tuning up biodiversity protection in marine areas» στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED». 

Προσφέρω την τιμή των ………………………………………………………………………………………………………….. 

ευρώ (…………….,..….€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

 

 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

[σφραγίδα- υπογραφή] 

 


