
 

                                                         
 

 
 

Άρτα   28/7/2021 
Αριθ. Πρωτ. 841 

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διερεύνηση οικονομικότερης 

προσφοράς για εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την πράξη «"ΕΡΜΗΣ" 

- Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση 

και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5034557 

στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» 

 

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 ΦΕΚ 5951/Β’/31-12-2020 (ΑΡΙΘΜ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541) περί έγκρισης του 

Π/Υ 2021 των ΦΔΠΠ από το ΥΠΕΝ 

 Την υπ’αριθ. 2779/28-01-2019 (ΑΔΑ: 601Η7ΛΕ-3Β5) Απόφαση Ένταξης και την 

υπ’αριθμ. 148/27-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ16Ψ7ΛΕ-ΨΞΛ) 1η Τροποποίηση της πράξης 

«"ΕΡΜΗΣ" - Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική 

προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» 

 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα 

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

 Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 189/18-02-2021 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ειδών / 

υπηρεσιών της Πράξης «ΕΡΜΗΣ».(ΑΔΑΜ: 21REQ008159057 2021-02-18) 

 Την υπ.αριθ. 190/18-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

ΑΔΑ:6ΨΚΑ46Μ9Β4-ΩΤ3 (ΑΔΑΜ: 21REQ008159638/2021-02-18) κάλυψης δαπανών 

παροχής υπηρεσιών 

 Την υπ αριθμ. 3.Β.3 Απόφαση της 8ης/19-05-2021 συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα 

Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (με ΑΔΑ: ΩΑΛ346Μ9Β4-Φ66) 

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές και προβαίνει στη 

διερεύνηση της οικονομικότερης προσφοράς για εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού 

για την πράξη «"ΕΡΜΗΣ" - Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για την 
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αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων Νήσων» στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020». 

Σκοπός της πράξης είναι: α) η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και η 

προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων (κωδ. 06), β) η προστασία και αποκατάσταση 

της βιοποικιλότητας και του εδάφους και η προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, 

μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000 και των πράσινων υποδομών (6d), γ) η 

αξιολόγηση οικοσυστημάτων και περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας και φυσικού 

κάλλους (6δ.1). Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής, 

οργάνωσης και προώθησης των οικοσυστημάτων και στοιχείων βιοποικιλότητας στην ΠΙΝ με 

αρχικό πεδίο εφαρμογής τις περιοχές Λευκάδας και Κεφαλλονιάς. 

 

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 προώθησης της πράξης «"ΕΡΜΗΣ" - Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και 

εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων 

Νήσων» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με CPV: 

79800000-2 

  
 

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

απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού και 

συγκεκριμένα: 

1. Αφίσες (500τμχ) 

2. Ντοσιέ σεμιναρίων με πιάστρα (500 τμχ) 

3. Στυλό (500 τμχ) 

4. Έντυπα (1000 τμχ) 

5. Φωτογραφίες φύσης και ορνιθοπανίδας (10τμχ) 

 

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανέρχεται μέχρι του ποσού 

των               5.000,00€ με ΦΠΑ (καθαρή αξία=4.032,26€, ΦΠΑ=967,74€) 

Για την υλοποίηση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα παρέχει τα αρχικά κείμενα στην 

ελληνική γλώσσα και τα λογότυπα που θα χρησιμοποιηθούν. 

Ο Ανάδοχος θα έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

 Την επιμέλεια και την αξιόπιστη μετάφραση των κειμένων στην Αγγλική γλώσσα 
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 Την σχεδίαση των αφισών και εντύπων  

 Την επεξεργασία των φωτογραφιών  

 Την παράδοση στην Αναθέτουσα Αρχή του παραπάνω έντυπου ενημερωτικού 

υλικού και σε ψηφιακή μορφή  κατάλληλη για εκτύπωση 

 

 
Τεχνικές προδιαγραφές 

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

Λευκάδας και η μορφή των παραδοτέων μέχρι του συνολικού κόστους 5.000,00€ (με ΦΠΑ), 

έχουν ως εξής: 

 

Παραδοτέο Τεμάχια Προδιαγραφές 

Αφίσες 500 Velvet 130 gr διαστάσεις:32x48cm 

Ντοσιέ σεμιναρίων με πιάστρα 500 Μέγεθος Α4, αναγραφή των λογότυπων του 
προγράμματος 

Στυλό  500 Αναγραφή πάνω στο στυλό του λογότυπου του 

προγράμματος 

Έντυπα 1000 Ελληνικά+Αγγλικά μεταφρασμένα από τον 
ανάδοχο, σελίδες 32 (28 εσωτερικές + 4 
εξώφυλλο/οπισθόφυλλο), διαστάσεις:20Χ12cm, 
χαρτί: velvet 130gr, εξώφυλλο τετράχρωμη 
εκτύπωση με ματ πλαστικοποίηση: velvet 300 gr, 
βιβλιοδεσία με καρφίτσα 

Φωτογραφίες 10 Προμήθεια 10 φωτογραφιών φύσης και 
ορνιθοπανίδας από την προστατευόμενη περιοχή 

της Λευκάδας. Οι θεματικές ενότητες των 
φωτογραφιών θα οριστούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή και θα πρέπει να μεταβιβαστούν με πλήρη 
δικαιώματα χρήσης προς το Φορέα Διαχείρισης 
Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

 

2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην 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 μεγέθους με τις αναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες (κατά 

προτίμηση κατά την τελευταία τριετία) 

 Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση, να προσκομίσει τα ακόλουθα 
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δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 

τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής  τους δραστηριότητας, 

ii. Φορολογική ενημερότητα  σε ισχύ, 

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

Φάκελοι προσφοράς που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω απαραίτητα 

δικαιολογητικά απορρίπτονται αυτοδίκαια και δεν αξιολογούνται. Υποψηφιότητες που δεν 

πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. 

 

3. Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και όχι πέραν της 31ης 

Δεκεμβρίου 2022. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και την υποβολή του 

έργου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Εργασία Παραδοτέο Ενδεικτικός χρόνος 

παράδοσης 

Εκτύπωση έντυπου 

ενημερωτικού υλικού 

Αφίσες 9 μήνες από την 

υπογραφή της 
σύμβασης 

Ντοσιέ σεμιναρίων 6 μήνες από την 

υπογραφή της 
σύμβασης 

Στυλό 6 μήνες από την 
υπογραφή της 
σύμβασης 

Έντυπα 9 μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

Φωτογραφίες 8 μήνες από την 

υπογραφή της 
σύμβασης 
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο 

φάκελο την οικονομική τους προσφορά, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής έως 4/8/2021 και ώρα 12μ.μ. στα γραφεία  του Φορέα 

Διαχείρισης Αμβρακικού  κόλπου-Λευκάδας, στο Δημοτικό Κατάστημα Ανέζας – 47150, Άρτα.  

Οι φάκελοι θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά τα εξής στοιχεία:  

 

 

Προς τον  Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου - Λευκάδας 

Προσφορά 

του ……… 

για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2.3.1  “Εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού 

υλικού” για τη Πράξη: «ΕΡΜΗΣ» - «Έξυπνες ψηφιακές εφαΡμογές και εργαλεία για 

την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων 

Νήσων» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 

2014 – 2020» 

  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα 

Σταυρούλα Καραβά, τηλ. επικοινωνίας: 26810-71919. 

 

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (www.amvrakikos.eu) 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας 

 

 

 

  Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

 

 

                                                             

  

http://www.amvrakikos.eu/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ημερομηνία: 
Επωνυμία: Διεύθυνση: 
Τηλ., FAX, Email: 

ΠΡΟΣ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τη ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή  υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση του 
παραδοτέου Π2.3.1  “Εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού” για τη Πράξη: «ΕΡΜΗΣ» - «Έξυπνες ψηφιακές 
εφαΡμογές και εργαλεία για την αποτελεσΜατική προώθΗση και ανάδειξη της βιοποικοιλότηταΣ των Ιονίων 
Νήσων» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014 – 2020»,  σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ.: 841/28-7-21 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-
Λευκάδας.  

 

 

Εργασία Παραδοτέο Προσφερόμενη τιμή 
(αριθμητικώς) 

Εκτύπωση έντυπου 
ενημερωτικού υλικού 

Αφίσες 

 

Ντοσιέ σεμιναρίων 

Στυλό 

Έντυπα 

Φωτογραφίες 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ   
 

 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………… 

 

Ο προσφέρων 

(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα) 

(Υπογραφή) 

(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου) 
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