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ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  
 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ 
80% ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου έχοντας 

υπόψη:  

 

 Την υπ. αριθμ. 115248/17-01-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». 

 Την υπ. αριθμ. 116550 /21-02-2012 Απόφαση Προέγκρισης υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα 
για την προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης : «Προστασία και Διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου» με κωδικό MIS 
365805.  

 Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων Περιστερίου  & Χ. Αράχθου (ΦΕΚ 2152/Β/02.10.2009). 

 Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων 
Περιστερίου και  Χ. Αράχθου (ΦΕΚ 2100/Β/29.09.2009). 

 Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και 
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων  για τη σύναψη 
και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων 
Περιστερίου και  Χ. Αράχθου (ΦΕΚ 2152/Β/02.10.2009). 

 Την με αριθ. 40/2014 απόφαση της 8ης/16-09-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου και  Χ. Αράχθου που αφορά την παρούσα ανακοίνωση. 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων 
Περιστερίου & Χ. Αράχθου  

Ιωάννινα,  29/09/2014 
 

Δ/νση: Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου,  
Πανεπιστημιούπολη   Ιωαννίνων, ΤΚ 45110 
Τηλ. : 26510 43663  
Φαξ : 26510 43575 
Πληροφορίες :  Χαρ. Μπίσα 
E-mail : park.tzoumerka@gmail.com 

Αρ. Πρωτ.: 1627      
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 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α’/2010). 

 

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου προκειμένου να του αναθέσει την 

προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πινακίδων, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης 

«Προστασία και Διατήρηση του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Περιστερίου & Χ. Αράχθου», του ΕΠΠΕΡΑΑ, 

συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.900,00€), συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις 

σχετικές προσφορές. Σημειώνεται ότι, η κάθε πινακίδα θα μεταφερθεί και θα τοποθετηθεί στον 

προοριζόμενο γι’αυτή τόπο και χώρο με δαπάνες του αναδόχου και σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις 

του Φορέα Διαχείρισης.  

Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των πινακίδων, αφορά στα παρακάτω είδη με τα κάτωθι  

χαρακτηριστικά: 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Πινακίδες ξύλινες 31523200-0 Σύνολο : 5 

Πινακίδες  πλέξιγκλας 31523200-0 Σύνολο : 7 

Πινακίδες αλουμινίου 31523200-0 Σύνολο : 6 

Προϋπολογισμός χωρίς (Φ.Π.Α) 3170,73€ 

Φ.Π.Α 23 % 729,27€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός με (Φ.Π.Α) 3.900,00 € 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, με το λογότυπο του ΦΔ 

1.1 Τεμάχια : 4  
Τεχνική περιγραφή: 
Υλικό: Κόντρα πλακέ θαλάσσης (ρώσικη σημύδα) με τα «νερά» του ξύλου να είναι κατά μήκος 
της πινακίδας (σε οριζόντια κατεύθυνση). 
Γράμματα σκαλισμένα σε βάθος 3,5 χιλιοστών που θα χρωματιστούν με πράσινη βαφή (2 
χέρια) – πριν το βερνίκι. 
Όλη η πινακίδα (στις δύο πλευρές) θα περαστεί με συντηρητικό ξύλου και η μπροστινή 
επιφάνεια με ειδικό βερνίκι ώστε να είναι ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες. 
 
Διαστάσεις : 1,40μ Μήκος X  0,60 μ. ύψος Χ 2,0εκ. Πάχος 
Σε κάθε πινακίδα θα αναγράφεται σκαλιστό το παρακάτω κείμενο : 
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ, 
Β. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΝΕΡΑΙΔΑΣ,  
Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΔΩΝ 
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Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «ΤΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ» ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ  

 
Σε κάθε πινακίδα θα υπάρχει το Λογότυπο  (θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή από το Φορέα) 
του ΦΔ :  θα κατασκευαστεί από χυτό πλέξιγκλας διαμέτρου 30-40 εκ., κομμένο σε ρούτερ 
στρογγυλό και πάχους 6 χιλιοστών με ψηφιακή εκτύπωση εσωτερικά. Θα βιδωθεί με 
αποστάτες στην επιφάνεια της πινακίδας. 
  

1.2 Τεμάχια : 1 
Υλικό: [όπως περιγράφεται στο 1.1.] 
 
Διαστάσεις :  1,50μ Μήκος X  0,70 μ. ύψος Χ 2,0εκ. Πάχος 
Στην πινακίδα θα αναγράφεται το παρακάτω κείμενο:  
Α. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΔΡΑΣ ΑΡΑΧΘΟΥ  
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΑΓΝΑΝΤΩΝ 
Λογότυπο του ΦΔ, [όπως περιγράφεται στο 1.1.] 

2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ 

 Τεμάχια : 7 πινακίδες πλαστικές 
Τεχνική περιγραφή:  Κατασκευασμένες από πλεξιγκλάς πάχους 5 χιλιοστών με ψηφιακή 
εκτύπωση εσωτερικά. 
Διαστάσεις : 30εκ Χ 40εκ  
Σε κάθε πινακίδα θα αναγράφονται τα στοιχεία του έργου. Το πρότυπο θα δοθεί από το ΦΔ. 

3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ   
 

 Τεμάχια : 6 πινακίδες κατεύθυνσης. 
Τεχνική περιγραφή: 
Υλικό: Κατασκευασμένες από αλουμίνιο πάχους 3 χιλιοστών, με ψηφιακή εκτύπωση και 
πλαστικοποίηση προστασίας με εγγύηση για 7-10 έτη για εξωτερικές συνθήκες. 
Διαστάσεις : 75εκ Χ 40εκ 
 
Κάθε πινακίδα θα αναγράφει την επωνυμία του Πάρκου (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα).  
Το πρότυπο θα δοθεί από το ΦΔ. 
Οι δυο πινακίδες θα τοποθετηθούν σε σωλήνα γαλβανιζέ διαμέτρου Φ 1,5’’, ύψους 3,00 
περίπου μέτρων. (~0,5μ. στο έδαφος + ~2,5μ. εκτός) ενώ οι υπόλοιπες 4 θα καρφωθούν σε 
σταθερή επιφάνεια, τοίχος κ.λπ. 
 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα και 

δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και προμήθεια ενημερωτικών πινακίδων. 

Προσφορές που αφορούν μέρος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα γίνονται δεκτές.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 3 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ. – 15:00μ.μ. 

στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου.   

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται:  

1. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου,  

2. τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης,  
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3. τα στοιχεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χ. Αράχθου και 

4. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το παράρτημα Α της παρούσας 

πρόσκλησης.  

Η εξόφληση του υποψηφίου αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή όλων των παραδοτέων από τον 

Φορέα Διαχείρισης με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών, την προσκόμιση φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας και την εκκαθάριση λοιπών υποχρεώσεων προς τρίτους. 

Η δαπάνη πραγματοποιείται από τις πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», ανάλογα με την χρηματοδοτική ροή του προγράμματος. Ο Φορέας 

Διαχείρισης δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις εξόφλησης του υποψηφίου αναδόχου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Φορέα Διαχείρισης 

(τηλ. επικοινωνίας: 26510 43663). 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα και στη Διαύγεια. 

 
 

Για το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Ο Πρόεδρος 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς : Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων,  

          Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου 

Της/Του………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.    ………………………../2014 πρόσκληση υποβολής προσφορών του Φορέα 

Διαχείρισης  δηλώνω ότι για 

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

που αναφέρονται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα:  

Είδος και περιγραφή  Ποσότητα Τιμή μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

    

    

    

ΦΠΑ   

 

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

 

προσφέρω την τιμή (ολογραφως το ποσό) 

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

………………………..……………ευρώ (………………………....,…..€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 

φόρων και κρατήσεων. 

 

Υπογραφή      

 

 

Σφραγίδα 
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