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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ»
TOY ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

O Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’
199)
Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους».
Τον Ν.2286/95 «προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών
θεμάτων»
Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
Την ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-03-2005 Υπ.
Οικονομικών και την 13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής
νέων συντελεστών του Φ.Π.Α».
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Την ΥΑ 53946/2004 (ΦΕΚ 1961Β/31-12-2004) « Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 32709/2010 (ΦΕΚ
1298 Β/17-8-2010) Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Την ΥΑ 53945/2005 (ΦΕΚ 1961Β/31-12-2004) Έγκριση Κανονισμού
Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Την αριθμ. 53944/21-12-2004 (ΦΕΚ 1961 / Β’ /2004) Απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση
έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και
υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων.
Την ΚΥΑ 23537/2003 (ΦΕΚ 621Δ/19-6-2003) Χαρακτηρισμός της
χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής των Βορείων Σποράδων ως Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου.
Την υπ’ αρ. 28896 Υ.Α. (ΦΕΚ 538/ 29-12-2009) όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αρ. 7427 (ΦΕΚ 80/9-3-2010) και 12095 (ΦΕΚ 113/29-3-2010)
Υπουργικές Αποφάσεις της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, περί συγκρότησης μελών του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Τη με αρ. 2/12-5-2010 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. περί «Μεταφορά αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Φορέα
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 19 του κανονισμού λειτουργίας».
Την υπ΄αριθ. 885/01-04-2013 (κωδικός πρόσκλησης 17.1/2013)
πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ στο
πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Στήριξη των Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών έτους 2013».
Τις διατάξεις του Ν. 3614/03.12.2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την με αριθμ. 1106/11-04-2012 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έγκριση Χρηματοδοτικού
Προγράμματος
του
Πράσινου
Ταμείου
«Στήριξη
Φορέων
Προστατευόμενων Περιοχών 2012» και διάθεσης πίστωσης έτους 2012.
Το με αρ. 51.3/2013 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Ένταξη έργων στο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα «Στήριξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών έτους 2013 και έγκριση χρηματοδότησης τους από τις
πιστώσεις έτους 2013» με το οποίο εγκρίνεται η χρηματοδότηση του
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων
Σποράδων συνολικού προϋπολογισμού 32.500,00 ευρώ.
Την απόφαση της με αρ. 16/1-03-2013 Γ’ (επαναληπτική συνεδρίαση 803-2013) του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με την οποία
ορίζονται οι αρμόδιες επιτροπές Διενέργειας, Αξιολόγησης και Ανάθεσης
Διαγωνισμού.
Την απόφαση της με αρ. 19/14-09-2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. που αφορά την έγκριση των προτάσεων για το
Πράσινο Ταμείο και την υλοποίησή τους.
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ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ε.Ε. των οποίων ο χαρακτήρας
και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο, να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον, συνοδευόμενο από προσφορά, για την απευθείας ανάθεση του
υποέργου 7 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» TOY ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Κατασκευή και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων ερμηνείας περιβάλλοντος
με τις εξής προδιαγραφές:
Πρόκειται για την κατασκευή και τοποθέτηση δύο πινακίδων ενημέρωσης με
χάρτη της προστατευόμενης περιοχής. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στο λιμάνι των
οικισμών Πατητηρίου, και Στενής Βάλας και θα πληροφορούν τους κατοίκους και
τους επισκέπτες του οικισμού σχετικά με την ύπαρξη του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου. Θα περιλαμβάνουν χάρτη της προστατευόμενης περιοχής, το λογότυπο και
στοιχεία επικοινωνίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.
Η συνολική κατασκευή των πινακίδων ενημέρωσης και ερμηνείας
περιβάλλοντος θα κατασκευαστεί από ξύλο με διαστάσεις όπως αυτές περιγράφονται
στο διάγραμμα της παρούσας πρόσκλησης. Θα αποτελούνται από δύο ορθοστάτες
κατασκευασμένους από ξύλο καστανιάς τετραγωνικής διατομής, 12,5 X 12,5 cm και
συνολικού ύψους περίπου 2,20 m. Η τοποθέτηση των πινακίδων θα πραγματοποιηθεί
με την βοήθεια σιδερένιων βάσεων οι οποίες θα στερεωθούν στο έδαφος με ασφαλή
τρόπο.
Η κατασκευή θα περιλαμβάνει επιφάνεια για την τοποθέτηση εκτυπωμένης
επιφάνειας διαστάσεων 80 Χ 120 cm στην εμπρόσθια επιφάνεια του οποίου θα
υπάρχει φύλλο plexiglas πάχους 0,4 cm θα και στερεώνεται με μεταλλικό ή ξύλινο
πλαίσιο και τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφεύγεται η εισχώρηση υγρασίας στο
εσωτερικό.
Στο επάνω μέρος τοποθετείται οριζόντια τραβέρσα από ξύλο καστανιάς υπό
μορφή στέγαστρου.
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Σχήμα 1.

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης μέχρι τις 18/11/2013.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
(2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να
γίνει υπέρβαση αυτού του ποσού. Η οριστική αποπληρωμή θα γίνει εφάπαξ μετά τον
έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου από την επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού (απόφαση της με αρ. 16/1-032013 Γ’ (επαναληπτική συνεδρίαση 8-03-2013) του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) και σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο.

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013 και
ώρα 12.00 να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση νομικού προσώπου οι
προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως ή εναλλακτικώς να αποστέλλουν επί
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αποδείξει ταχυδρομικώς, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σχετικό Υπόδειγμα
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του
ενδιαφερόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, ΑΦΜ, όνομα
προσώπου επικοινωνίας):
1.

i.

ii.
iii.
iv.
a)
b)
c)
d)

e)

2.

Κλειστό, σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

«ΦΑΚΕΛΟΣ

Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για
συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως το υπόδειγμα
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι ο προσφέρων:
η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
των οποίων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου,
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και αληθή,
δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του
διαγωγή, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχει
διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή.
ο προσφέρων δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού
Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Κλειστό, σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), ο οποίος
θα περιέχει την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου.

Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται στην έδρα της υπηρεσίας
μας, στη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Με την ένδειξη: Για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την παροχή υπηρεσιών του υποέργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ».
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί για 8 ημέρες
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Αλοννήσου.

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη τού προσφέροντα. Η
συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης εκ
μέρους τού προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική
ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να
αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι
προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη
συμμετοχή τους.
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ΣΤ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ζ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013
και ώρα 12.00. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή καμία
υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν
ζητηθούν από την Επιτροπή Ανάθεσης. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές για το σύνολο ή μέρος του
προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου.
Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον
φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και
ώρα. Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους
Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα οι οποίες,
αν και ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την ως άνω
ημέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού (απόφαση της με αρ. 16/1-03-2013 Γ’ (επαναληπτική
συνεδρίαση 8-03-2013) του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) και η οποία
έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, της
τελικής βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά
της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για την
ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης.
Ειδικότερα, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, Παρασκευή 18
Οκτωβρίου 2013 και ώρα 13.00 αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών
και της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και
η οικονομική προσφορά. Η Επιτροπή Διενέργειας, Αξιολόγησης και Ανάθεσης
Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποτεδήποτε την παρούσα
διαδικασία χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιοδήποτε τίμημα για τον Φορέα
Διαχείρισης.
Κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με βάση τα
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και τον φάκελο «Οικονομική Προσφορά», με
πρακτικό της εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης την
ανάθεση του έργου στον προσφέροντα ο οποίος σύμφωνα με τα παραπάνω υπέβαλε
την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά και το γνωστοποιεί στους
Προσφέροντες ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία.
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Θ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα
υπογραφεί σύμβαση που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το
Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο
της παρούσας. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η υπηρεσία υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης
της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν περάσει η
προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω
χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή
την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης στον
επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.

Ι. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών
(τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας,
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη
αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.).
Η πληρωμή θα γίνεται εφάπαξ μετά με τη παραλαβή των ειδών και σύμφωνα
με τη ροή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο. Η οριστική αποπληρωμή θα γίνει
μετά τον έλεγχο για την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (απόφαση της με αρ. 16/1-03-2013 Γ’
(επαναληπτική συνεδρίαση 8-03-2013) του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.).
Η παραλαβή του έργου ορίζεται μέχρι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2013 Η
τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται είναι εμπιστευτική.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.

Στέφανος Παρασκευόπουλος
Καθηγητής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
Τόπος,
Ημερομηνία
Προς:
Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Τ.Κ. 37 005
Πατητήρι, Αλόννησος

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Της/Του
…………………………………………………………………………………………..
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ)

Σας υποβάλλω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών του
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» TOY ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013.

Και συνυποβάλλω:
1.
Κλειστό,
σφραγισμένο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
2.
Κλειστό,
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

σφραγισμένο

φάκελο

φάκελο

Η/Ο Αιτ….
(Υπογραφή-Σφραγίδα)
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με

την

την

ένδειξη

ένδειξη

«ΦΑΚΕΛΟ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ46Ψ8ΒΙ-0ΧΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
<<Στοιχεία Αιτούντος>>
Τόπος,
Ημερομηνία
Προς:
Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Τ.Κ. 37 005
Πατητήρι, Αλόννησος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Της/Του
…………………………………………………………………………..………………
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ)

Το Συνολικό Τίμημα του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» TOY ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
2013.
ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά)
………………………………………………………………………….……………….
Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και (ολογράφως και αριθμητικά) ……………………. Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%).

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς χρέωση:

Η/Ο Αιτ….
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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