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ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για την προβολή της προστατευόμενης 

περιοχής και των μεγάλων θηλαστικών και με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών και τη βελτίωση 

των όρων συνύπαρξης του ανθρώπου με τα μεγάλα θηλαστικά, πρόκειται να αναθέσει σχετική 

υπηρεσία παραγωγής ενός εντύπου (CPV: 22140000-3).   

Συγκεκριμένα το έργο αφορά τη δημιουργία (σχεδιασμός και εκτύπωση), ενός δίγλωσσου εντύπου 

(ελληνικά – αγγλικά) με τίτλο «Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: συνύπαρξη ανθρώπου και 

άγριων θηλαστικών» το οποίο θα διανεμηθεί σε σταθμούς διοδίων της ευρύτερης περιοχής του 

Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου, σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό ΑΕ και την Ιόνια Οδό ΑΕ επίσης μέρος 

των αντιτύπων  του εντύπου θα μοιραστεί από εθελοντές στην προστατευόμενη περιοχή.  

Η συγγραφή των κειμένων, η μετάφραση τους στην αγγλική γλώσσα και η επιλογή του φωτογραφικού 

υλικού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ (Π x Υ) Α4 

ΧΡΩΜΑΤΑ  4χρωμία - 2πλης όψης 

ΧΑΡΤΙ  140γρ. Bristol 

ΌΨΕΙΣ  2 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  Δίπλωμα σε 3 κομμάτια (τρίπτυχο) 

ΤΕΜΑΧΙΑ  65.000 αντίτυπα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

 

Η έγκριση για την οριστικοποίηση των κειμένων, των φωτογραφιών και την τελική μορφή του υλικού 

που θα παραχθεί, θα πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Όλο το υλικό που θα παραχθεί θα 

περιλαμβάνει ορατή μνεία στα στοιχεία και το λογότυπο του Πράσινου Ταμείου. Μετά την 
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ολοκλήρωση και παραλαβή του ανωτέρου εντύπου, η αρχική κόπια (μήτρα) του εντύπου που θα 

παραχθεί, τα πνευματικά δικαιώματα της έκδοσης και οι φωτογραφίες, θα ανήκουν αποκλειστικά στο 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. 

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%): 2.500,00 Ευρώ 

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου: «Βελτίωση όρων συνύπαρξης του 

ανθρώπου με τα μεγάλα σαρκοφάγα και ενθάρρυνση ενεργούς συμμετοχής πολιτών στις 

προσπάθειες διατήρησής τους» του μέτρου «Καινοτόμες δράσεις για τους πολίτες» του άξονα: 

«Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό 

Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις» του Πράσινου Ταμείου.   

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών ορίζεται στις 03/09/2018 και ώρα 14:00. 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης.  

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την μεταφορά του ενημερωτικού υλικού στα Γραφεία του Φορέα 

Διαχείρισης στους Ασπραγγέλους του Δ. Ζαγορίου χωρίς επιπλέον χρέωση, εντός δύο μηνών από την 

ημερομηνία σύναψης της σχετικής Σύμβασης.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης  
Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ  
Δασολόγος, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ 
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