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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής των

υπηρεσιών «Μελέτη προβολής και ανάδειξης μονοπατιών»

Ο συνολικός προϋπολογισμός τού Έργου,  θα βαρύνει τον προϋπολογισμό τής ΣΑΕ 075/3,  075/8  της Πράξης

Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό MIS 303629

τού Άξονα 9: «Προστασία τού Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2015 και ανέρχεται στις 40.650€ χωρίς ΦΠΑ, συνολικό ποσό με ΦΠΑ

49.999,50€ (ΦΠΑ 23%).

Το τεύχος τής διακήρυξης διατίθεται από το δικτυακό τόπο τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

(www.fdor.gr) και από τα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι

Παρανεστίου, ΤΚ 66035.

Ημερομηνία και Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού: 21 Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Δρ. Νικόλαος Αβτζής

Ομότιμος Καθηγητής
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Ε υ ρ ω παϊκ ό  Ταμε ίο
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«Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής των

υπηρεσιών «Μελέτη προβολής και ανάδειξης μονοπατιών» στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1

«Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» που είναι ενταγμένη  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

και Βιοποικιλότητας».  Αναλυτικά το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών περιγράφεται στο Μέρος Β:

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας Διακήρυξης.

1.2  Προϋπολογισμός και κριτήριο κατακύρωσης

Ο προϋπολογισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών αναλύεται ως ακολούθως:
· 40.650€ χωρίς ΦΠΑ, συνολικό ποσό με ΦΠΑ 49.999,50€ (ΦΠΑ 23%)

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της Προκήρυξης αυτής.

Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και

ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας Προτεραιότητας 9)

με τίτλο Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης».

1.3  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, ο οποίος διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό

και θα υπογράψει με τον ανάδοχο σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας Διακήρυξης.

1.4  Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα από:

· Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη.
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· Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του

Κράτους».

· Τις διατάξεις του Ν.  2286/95  (ΦΕΚ 19/Α/95)  «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα &  ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων».

· Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007(Φ.Ε.Κ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις

της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων,  προμηθειών

και υπηρεσιών».

· Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

· 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.

· Το ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).

· Την υπ’ αριθ. 35130/739 απόφαση (ΦΕΚ Β 1291/11-08-2010) για την αύξηση των χρηματικών ποσών του

άρθρου 83  παρ.  1  του Ν.  2362/95  για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια

προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

· Την υπ.αριθμ. 11508/ΕΥΘΥ 566 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

· Την υπ. αριθ. 184177/09-12-2010 απόφαση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση της Λειτουργίας τής

Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης και τού Φορέα Διαχείρισής της»  και την υπ’  αριθ.

172859/25-10-2011 απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό MIS 303629 τού Άξονα 9:

«Προστασία τού Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» τού Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2015,

· Την υπ. αριθ. 28/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς

Ροδόπης για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών με

αντικείμενο «Μελέτη προβολής και ανάδειξης μονοπατιών»,

1.5  Γενικές Αρχές

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με τον παρόντα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους

πληρούν τις νομικές,  οικονομικές ή τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν

την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και

τις προδιαγραφές της προκήρυξης.  Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
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είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις

χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που δεν αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο

του Έργου.

Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις των αναδόχων περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τής Διακήρυξης αυτής.

1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη

μέχρι τις 21-03-2012, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00 στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης,

στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες/συμπράξεις/ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που έχουν

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε.  και έχουν την καταστατική τους έδρα,  την

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό τής Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών,

που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ.

Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με την προϋπόθεση ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης

πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ενότητας της παρούσας παραγράφου.  Οι ενώσεις προσώπων δεν

υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.

2.1 Αποκλεισμός Συμμετοχής

Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας

Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

3. Οι προσφέροντες,  εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση,  γνωστή στην

Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α)  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2  §1  της κοινής δράσης της

98/773/?ΕΥ του Συμβουλίου,

β)  δωροδοκία,  όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3  της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου

1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,



Διακήρυξη «Μελέτη προβολής και ανάδειξης μονοπατιών»

Μεσοχώρι Παρανεστίου, 66035, Τηλ: 2524021030, Fax: 2524022165 info@fdor.gr www.fdor.gr 5

γ)  απάτη,  κατά την έννοια του άρθρου 1  της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου,  της 10ης Ιουνίου 1991,  για την πρόληψη χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ε) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.

4. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2)  του εδ.  α της παρ.2  του άρθρου 6  του

π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) ή σε

κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

5. Όσοι τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2)  του εδ.  γ της παρ.2  του άρθρου 6  του

π.δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής

εκκαθάρισης) ή σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου,  σύμφωνα με τις νομοθετικές

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση,  και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την

επαγγελματική τους δραστηριότητα.

7. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων καθώς και την

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου

είναι εγκατεστημένοι.

8. Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την

παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

9. Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας διακήρυξης

10. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω

προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν,  μαζί με την οικονομική προσφορά,  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα

παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4  του άρθρου 8  του ν.  1599/1986  (Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και ότι έλαβαν

γνώση του αντικειμένου του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ,

της παρούσας Διακήρυξης.

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.  4  του άρθρου 8  του ν.  1599/1986  (Α΄75),  όπως εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση

γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης
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στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους

οι προσφέροντες :

α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής

τους δραστηριότητα, ή για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 6 παρ. 2 εδάφιο α (αρ. 1) του ΠΔ 118/07

αδικήματα.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με

αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του ΠΔ 118/07 υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του

συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία,  η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα

ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

β.  Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2)  του εδ.  α της παρ.2  του άρθρου 6  του

Π.Δ..δ.118/2007 καταστάσεις (ήτοι σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης) ή σε

κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. Όσοι τελούν σε

κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2)  του εδ.  γ της παρ.2  του άρθρου 6  του π.δ.118/2007

καταστάσεις (ήτοι κοινή ή ειδική εκκαθάριση και σε διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης) ή σε

κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

γ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και

επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής

ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά

φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της

χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής

τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ε.  Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

στ.  αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών

κατακύρωσης,  κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 20 του

Π.Δ. 118/2007.

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από

τον νόμιμο εκπρόσωπο του.
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ζ. Η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση

και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι παραιτείται από κάθε

δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης

του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης,

όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.

η. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

3. Παραστατικό εκπροσώπησης,  κατά το άρθρο 6  παρ.1  περ.  γ.  του Π.Δ.  118/07,  εφόσον οι ενδιαφερόμενοι

συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

4. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για

διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του

διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).

5. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε.,

τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών,  αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη

νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

6. Στοιχεία Συμμετοχής για ενώσεις / κοινοπραξίες

Τα μέλη των Ενώσεων/Κοινοπραξιών Φυσικών ή Νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  θα

πρέπει να πληρούν τα δικαιολογητικά της παρ.8 (ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής) σωρευτικά.

Οι ενώσεις /κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αυτή,

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους,

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:

1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου:

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της

Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα

αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς,

ii. να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της

Ένωσης/Κοινοπραξίας,

iii. να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της\

Ένωσης/Κοινοπραξίας,

iv. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της

στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/  Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της

Αναθέτουσας Αρχής,
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v. να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως

και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της

σύμβασης.

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η

έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους:

i. στην Ένωση/Κοινοπραξία

ii. στο Διαγωνισμό

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση

νομικού προσώπου οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του

διαγωνισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του ΠΔ 118/2007. Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά

να αποστέλλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους μέχρι και την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του

διαγωνισμού στην εξής διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, 660 35 Μεσοχώρι Παρανεστίου, με

την ένδειξη για την επιλογή αναδόχου του Πρόχειρου Διαγωνισμού Παροχής Υπηρεσιών «Μελέτη προβολής και

ανάδειξης μονοπατιών».

Αρμόδια για την παραλαβή προσφορών είναι η κα Πορτάλιου Παναγιώτα (Τηλέφωνο 2524021030)

4.2 Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται,  επί ποινή αποκλεισμού,  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα,

που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα,  με εξαίρεση τα συνημμένα έντυπα,  σχέδια και λοιπά

τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.  Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται πρέπει να είναι

πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα.

Εντός του ως άνω περιγραφόμενου «Κυρίως Φακέλου» τοποθετούνται σε ξεχωριστούς σφραγισμένους

υποφακέλους, οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία

και ειδικότερα τα εξής:

Α) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Τοποθετείται σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων,  εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο ή

νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο όπως παρουσιάζονται στο άρθρο 3 της

παρούσης.
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Β)  ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  η οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση του

τρόπου προσέγγισης του έργου,  ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από το ΜΕΡΟΣ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.  Πρέπει να περιλαμβάνεται λίστα των ατόμων που θα ασχοληθούν με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες,

βιογραφικά σημειώματα και λίστα των σχετικών με τις προς ανάθεση υπηρεσίες εργασιών. Τα βιογραφικά

σημειώματα πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων, αντίστοιχες συμβάσεις ή/και

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, η/και δελτία παροχής υπηρεσιών-τιμολόγια κλπ).

Γ) ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική

προσφορά σε δύο αντίγραφα και θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,  στην οποία θα

αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, καθώς και την ισχύ της προσφοράς όπως ορίζεται στην

παρούσα.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές ημέρες,  προσμετρώμενες από την

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των

σαράντα (120) ημερών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της

Αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ. του Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Ανάθεσης μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι

εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους. Η διαδικασία αποσφράγισης

είναι αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Ανάθεσης προβαίνει στην καταχώριση αυτών που

υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν.  Προσφορές που απορρίπτονται για

τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ως εξής, σε δύο φάσεις:

Κατά την πρώτη φάση θα γίνει από την Επιτροπή η παραλαβή των προσφορών των ενδιαφερόμενων κατά την

ημέρα και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

Αφού γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής (ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, η Επιτροπή θα εξετάσει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του κάθε υποψήφιου

Ανάδοχου. Το αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των τεχνικών προσφορών
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όλων των υποψήφιων αναδόχων. Στους αποκλειόμενους από την πρώτη φάση της διαδικασίας επιστρέφεται

σφραγισμένος μόνο ο φάκελος με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  Κατά τη  δεύτερη φάση,  που θα λάβει χώρα

στην ίδια συνεδρίαση,   θα γίνει η αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που προκρίθηκαν κατά την

πρώτη φάση, και στη συνέχει θα γίνει αξιολόγηση της κάθε προσφοράς με τον εξής τρόπο:

Α. Αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων – συντελεστές επιρροής .

Τα κριτήρια αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των υποψήφιων Αναδόχων και η αντίστοιχη βαθμολόγησή

τους είναι ως ακολούθως:

Α/Α Βαθμολογούμενο στοιχείο των τεχνικών προσφορών Μέγιστος Βαθμός Βαθμολόγηση
διαγωνιζόμενου

1. Κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του έργου

30
2. Καταλληλότητα επιστημονικού (-ών) συμβούλου (ων)

παραγωγής
30

3. Περιγραφή της Μεθοδολογικής προσέγγισης της
υλοποίησης των παραδοτέων 30

4. Εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 ΤΑ

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης (ΤΑ)  του διαγωνιζομένου προκύπτει ως άθροισμα των

επιμέρους βαθμολογιών των κριτηρίων του  παραπάνω πίνακα.

Η βαθμολόγηση εκάστου των κριτηρίων γίνεται σε ακέραιες μονάδες.

Συνολική βαθμολογία ΤΑ ενός διαγωνιζομένου μικρότερη από 65 μονάδες συνεπάγεται απόρριψη του

διαγωνιζομένου και αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία.

α. Έκαστος διαγωνιζόμενος βαθμολογείται για την οικονομική του προσφορά με τον τύπο:

OPD
´P=

100XOOA

Όπου:   ΟΑ  =   Βαθμολογία οικονομικής προσφοράς διαγωνιζομένου

           ΧΟΠ = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ όλων των διαγωνιζομένων

           ΟΠΔ  =   Οικονομική προσφορά διαγωνιζομένου

β. Η βαθμολογία ΟΑ στρογγυλεύεται στον πλησιέστερο ακέραιο.

3 Συνολική αξιολόγηση

α. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με τον τύπο:
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Β  =  0,80 (ΤΑ)  +  0,20 (ΟΑ)

Όπου:   Β    =   Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του διαγωνιζομένου

            ΤΑ  =   Η βαθμολογία της τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου

                                    (Βλέπε  ανωτέρω παρα.1)

            ΟΑ  =   Η βαθμολογία της οικονομικής αξιολόγησης του διαγωνιζομένου

                         (Βλέπε ανωτέρω παρα.2)

β. Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης Β υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της

μονάδας.

γ. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος που θα λάβει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης Β.

Αυτονόητα, δεν θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του

διαγωνισμού.

8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία,  που προβλέπεται από το άρθρο 15  του Π.Δ.

118/2007.

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης και την κατακύρωση του πρακτικού

από το ΔΣ της Αναθέτουσας Αρχής,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 20  του Π.Δ.  118/2007,  ο προσφέρων στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης σ'  αυτόν,  με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν.  2672/1998 (Α'290),  οφείλει να

υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και

ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19  παρ.  6  του Π.Δ.  118/2007  προκειμένου να

καταστεί δυνατή η κατακύρωση:

Δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση των Δικαιολογητικών συμμετοχής της

παρούσας Διακήρυξης που είναι τα εξής:

Α. Οι Έλληνες πολίτες:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική

απόφαση,  για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.  1  του άρθρου 43  του Π.Δ.  60/2007 ή για κάποιο από τα

αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της

δόλιας χρεοκοπίας.
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2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε

περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3)

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,  από την οποία και

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και

το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Β. Οι Αλλοδαποί πολίτες:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας

εγκατάστασης τους,  έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,  πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για

κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους,

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,  κατά

την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ.  2  του άρθρου 6  του Π.Δ.  118/2007,

αντίστοιχα.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,  πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως

εκάστοτε ισχύει,  ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι δεν

τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
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3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις

των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο

από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον

αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν.  2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει,  και,  όσον αφορά στην

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου

εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα

του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

Δ. Οι Συνεταιρισμοί:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω

έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ, 118/2007, εφόσον

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.

118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,  αντίστοιχα,  και της περίπτωσης (2) του εδ.  γ

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν

προσκομίσει,  ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 20  του Π.Δ.  118/07,  η

κατακύρωση γίνεται στον ενδιαφερόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ'  εξής.  Αν κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν προσκομίσει,

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Η αρμόδια επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση

της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 118/07:

1. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των

τεχνικών προδιαγραφών.
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2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν

συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείου II  της περ.α

της παρ.2 του άρθρου 20 του Π? 118/07.

4. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

- Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον τις υπηρεσίες είτε λόγω αλλαγών είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού

της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες.

- Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν τη ματαίωση.

Η ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του

Π.Δ. 118/07.

10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή

της Σύμβασης,  πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης,  το ύψος της οποίας

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10%  της συνολικής συμβατικής αξίας,  η οποία θα προκύψει μετά την Προσφορά του

Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης

πρέπει να είναι ενιαία στο όνομα όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής παραλαβής

κατά δύο (2)  μήνες και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των Υπηρεσιών και ύστερα από την

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.  Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της

Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, θα παρατείνεται, αντίστοιχα, η διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής

εκτέλεσης, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 9 περί κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)  ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου

Οργανισμού Εμπορίου,  η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997,  και έχουν,  σύμφωνα με την νομοθεσία των

κρατών αυτών, το δικαίωμα αυτό. Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα

συνοδεύονται από νόμιμη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και του αναδόχου που θα επιλεγεί θα υπογραφεί σύμβαση,

που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη
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και την προσφορά του αναδόχου,  θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους

αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός 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, ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, αποφασίζει την

ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο.

12. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με επιταγή η οποία θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων

δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).

Η πληρωμή του αναδόχου θα συνδέεται με την παραλαβή των παραδοτέων από την εκάστοτε επιτροπή

παρακολούθησης – παραλαβής και έγκρισής τους από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η εκάστοτε επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής όπως ορίστηκε με την απόφαση υπ΄ αριθμό 113/2011 του

ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης θα πιστοποιεί την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των έργων

και θα κάνει την τελική παραλαβή.

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις ως εξής:

Α.  Καταβολή ποσού ίσου με το 20%  του συμβατικού τιμήματος έπειτα από την παραλαβή της ενδιάμεσης

εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου εργασιών του Αναδόχου.

Β.  Καταβολή του υπόλοιπου συμβατικού τιμήματος με την παραλαβή όλων των παραδοτέων και με τις

διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω.

14. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο.

15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς,  τυχόν δε παραβίασή

τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς,

οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.

Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους

υποψηφίους.

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους

επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου,  ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν

αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού

τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού,

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους.

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, 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 υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, Προσφοράς κλπ.

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης  από τη

σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στη Δράμα αρμόδια δικαστήρια.

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν,  εγγράφως,  προς τούτο,  τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

(αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λ.π.) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης

της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται

αναλλοίωτο.

Περίληψη της παρούσας προκήρυξης να αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης

Οροσειράς Ροδόπης  και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του: www.fdor.gr .

http://www.fdor.gr/
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ΜΕΡΟΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ»

Περιεχόμενο του έργου

Το έργο αφορά την παραγωγή (δημιουργία - σχεδιασμό - εκτύπωση) πέντε (5) δίγλωσσων εντύπων (ελληνικά και
αγγλικά),  με ενδεικτικό τίτλο «Γνωρίζοντας τα μονοπάτια του Εθνικού Πάρκου οροσειράς Ροδόπης».  Τα
επιλεγμένα μονοπάτια είναι τα εξής:
1. περιοχής Φρακτού (συνολικό μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων). Περιλαμβάνει τα μονοπάτια που

δημιουργήθηκαν από τη Δασική Υπηρεσία και οδηγούν
- στην περιοχή των καταρρακτών του Αχλαδορέματος
- στην περιοχή του Αχλαδοχωρίου
- στη θέση «κήπος των βράχων».

2. Μεγάλου Ρέματος – Πολυγέφυρο – Ζαρκαδιά (συνολικό μήκος περίπου 16 χιλιομέτρων).
3. Δασικού Χωριού Ερύμανθου – Γυφτόκαστρο – Διατηρητέο Μνημείο Φύσης «Τσίχλας» (συνολικό μήκος

περίπου 12 χιλιομέτρων).
4. περιοχή όρους Φαλακρού: κορυφές Φαλακρού – Μακεδονομάχου Άρμεν – Μεσοβούνι – Πέρασμα

(συνολικό μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων).
5. Δασικό Χωριό Ελατιάς – Στραβόρεμα – περιοχή Αλίκιοϊ (συνολικό μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων).

Η έκδοση θα περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα για την περιοχή του ΕΠΟΡ και των οικοσυστημάτων της

συγκεκριμένης περιοχής από την οποία διέρχεται το μονοπάτι - διαδρομή.

Το κάθε έντυπο θα πρέπει να παρουσιάζει, μέσα από το κάθε μονοπάτι - διαδρομή, τα στοιχεία της περιοχής, τη

φυσιογνωμία, την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών της δίνοντας έμφαση στην περιγραφή του τρόπου

λειτουργίας της φύσης.

Το κάθε ένα από τα 5 έντυπα θα πρέπει να είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα θέτει συνέχεια την ερώτηση

“γιατί” στα φαινόμενα της φύσης. Η παρουσίαση καταλόγων από πουλιά, φυτά, ερπετά, κτλ. που μπορεί να δει

ένας πεζοπόρος στα μονοπάτια-διαδρομές δε θεωρείται αποδεκτή. Η φιλοσοφία των εντύπων θα πρέπει να

βασίζεται σε μία σφαιρική αντιμετώπιση της φύσης,  στοιχεία της οποίας θα πρέπει να ερμηνεύονται μέσω της

σχέσης του οικοσυστήματος με την τοπική κοινωνία,  την ιστορία επεξηγηματικά σχήματα και όποιο άλλο

εργαλείο ερμηνευτικής θεωρηθεί σκόπιμο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός εντύπων: 25.000 (5.000 / μονοπάτι)

Γλώσσα σώματος: ελληνική, αγγλική

Γλώσσα εξώφυλλου: ελληνική, αγγλική

Χαρτί: Velvet 170 γρ.

Διαστάσεις: 17 × 24 (πλάτος x ύψος)
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Αριθμός σελίδων σώματος: 32

Αριθμός σελίδων εξώφυλλου: 8 (αναπτύγματα εξωφύλλων)

Φωτογραφίες: 75

Χρώματα: τετραχρωμία

Χρώματα εξώφυλλου: τετραχρωμία με πλαστικοποίηση στην εξωτερική όψη

Βιβλιοδεσία: καρφίτσα

Λοιπές λεπτομέρειες

Για την πραγματοποίηση του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναζητήσει, να αναλύσει και να δημιουργήσει εκ

του μηδενός το έργο.

Από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής θα δοθούν μόνο χάρτες των μονοπατιών –  διαδρομών στα οποία θα

αποτυπώσει ο ανάδοχος τα σημεία ερμηνείας και ανάλυσης.

Στο κάθε έντυπο θα υπάρχει ανάπτυγμα εξωφύλλων όπου θα απεικονίζεται ο χάρτης του κάθε μονοπατιού,

χάρτης προσανατολισμού της περιοχής του κάθε μονοπατιού –  διαδρομής σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή

του Εθνικού Πάρκου.  Παράλληλα θα εξασφαλιστεί και η άδεια εισόδου σε όλες τις περιοχές του Εθνικού

Πάρκου.

Το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτιο.

Τα κείμενα, που θα αναλάβει να δημιουργήσει ο ανάδοχος, θα συνοδεύονται από φωτογραφίες της περιοχής

των μονοπατιών και των φυσικών στοιχείων και χαρακτηριστικών που ερμηνεύονται. Το κάθε ένα από τα πέντε

διαφορετικά έντυπα θα πρέπει να ακολουθεί κοινές αρχές σχεδίασης και τα ερμηνευμένα στοιχεία θα πρέπει να

συγκροτούν την ευρύτερη φυσιογνωμία της περιοχής του ΕΠΟΡ.

Στο κάθε ένα από τα παραπάνω μονοπάτια θα πρέπει να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά τους και να

αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες τόσο των φυσικών (γεωλογία, πανίδα, χλωρίδα) όσο και των ανθρωπογενών

στοιχείων τους (γεφύρια, παλιοί οικισμοί κλπ). Η παρουσίαση των παραπάνω μονοπατιών θα πρέπει να γίνει

ακολουθώντας τις γενικές αρχές της ερμηνευτικής μεθόδου προσέγγισης για τα ισχυρά σημεία του κάθε

μονοπατιού.

Τα κείμενα θα πρέπει να διακρίνονται για την αμεσότητα και τη βατότητά τους έτσι ώστε το τελικό υλικό να μην

περιορίζεται μόνο στο ενδιαφέρον ειδικών αλλά αντιθέτως να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, παρέχοντας

τεκμηριωμένη επιστημονικά πληροφορία.

Οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν (τουλάχιστον 75  μη επαναλαμβανόμενες /έντυπο)  θα πρέπει να

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στους ειδικούς όρους και να καλύπτουν διαφορετικές

εποχές του χρόνου.

Οι φωτογραφίες, διαφορετικές για κάθε έντυπο, θα πρέπει να παρουσιάζουν μέσα στον ετήσιο κύκλο

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων διαδρομών και οικοσυστημάτων από τα οποία διέρχονται. Παράλληλα θα

πρέπει να δοθεί έμφαση και σε εικόνες ιδιαιτέρων, σπάνιων και ενδημικών φυτών, χαρακτηριστικών ειδών
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πανίδας (όπως λ.χ. αγριόγιδου, αρκούδας, λύκου, δρυοκολαπτών, χαροπούλια κ.ά). Η παρουσίαση του κάθε

μονοπατιού θα πρέπει να συνοδεύεται και από φυσικά ή ανθρωπογενή τοπία και χαρακτηριστικά των περιοχών.

Η επιλογή των στοιχείων που θα αναλυθούν θα πρέπει να αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη της διαδρομής που

θα περιέχεται σε κάθε έντυπο.  Η διασπορά των σημείων όπου εντοπίζονται τα στοιχεία περιγραφής θα πρέπει

να είναι τουλάχιστον ανά 200 μέτρα.

Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα υπάρχει άμεση συνεργασία - εποπτεία από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει

οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 113/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΟΡ.

Τα παραδοτέα του Αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή αφορούν:

1. Είκοσι πέντε (25.000) αντίτυπα δίγλωσσων εντύπων (πέντε χιλιάδες / μονοπάτι) παραδοτέα στην έδρα

της Αναθέτουσας Αρχής στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.

2. Το σύνολο των ψηφιακών φωτογραφιών (master images) που θα εξασφαλίζουν την ορθή αναπαραγωγή

του υλικού ακόμα και σε αρκετά μεγάλες διαστάσεις μαζί με την έγγραφη συγκατάθεση του/των

δημιουργού/ών για την χρήση τους στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΠΟΡ

3. Οι θέσεις εντοπισμού (μέσω γεωγραφικών συντεταγμένων) όλων των περιγραφόμενων στοιχείων.

4. Τα αρχεία της σχεδίασης σε ηλεκτρονική μορφή (screen resolution) για τη χρήση τους στην ηλεκτρονική

σελίδα του ΕΠΟΡ.

Τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία θα παραδοθούν σε σκληρό φορητό δίσκο.

Στο μέσο του συμβατικού χρόνου υλοποίησης θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο ενδιάμεση εξαμηνιαία έκθεσης
προόδου εργασιών του Αναδόχου.

Ειδικοί όροι

Οι  παραδοτέες ψηφιακές φωτογραφίες (master images) θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του

παρακάτω πίνακα

Α/Α
Περιγραφή τεχνικής ή λειτουργικής

απαίτησης
Υποχρεωτική Απαίτηση

1 Φωτογραφίες σε ασυμπίεστη μορφή RAW 300 (5x75)
2 Ψηφιακά αντίγραφα σε μορφή TIFF 300 (5x75)
3 Αρχεία προβολής σε μορφή JPEG 300 (5x75)
4 Ανάλυση ψηφιοποίησης φωτογραφιών 10 Mpixels κατ’ ελάχιστο
5 Ανάλυση ψηφιοποίησης ψηφιακών Ίση με τη φυσική ανάλυση της
6 Ανάλυση ψηφιοποίησης αρχείων προβολής ~72 dpi
7 Βάθος χρώματος φωτογραφιών Τουλάχιστον 24 bit έγχρωμο
8 Βάθος χρώματος ψηφιακών αντιγράφων Τουλάχιστον 24 bit έγχρωμο
9 Βάθος χρώματος αρχείων προβολής Τουλάχιστον 24 bit έγχρωμο

10 Διαστάσεις εικόνας φωτογραφίας 100%
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11 Διαστάσεις ψηφιακού αντιγράφου 100% του πρωτότυπου
12 Διαστάσεις αρχείου προβολής 400 pixels στη μεγαλύτερη

13
Μεταδεδομένα (metadata) για όλες τις μορφές
εικόνων στο πρότυπο Exchangeable image file
format (EXIF) ή στο πρότυπο International Press
& Telecommunications Council (IPTC)

ΝΑΙ

14
Geotagging χαρακτηριστικά γεωγραφικών
συντεταγμένων λήψης ενσωματωμένα στο
πρότυπο metadata σε όλους τους τύπους
εικόνας

ΝΑΙ

Ως σημαντικά κριτήρια επιλογής του αναδόχου ορίζονται τα εξής:

Στα μέλη της ομάδας που θα αναλάβει την έρευνα και καταγραφή των περιγραφόμενων στοιχείων και τη

συγγραφή των κειμένων του έργου θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η παρουσία εξειδικευμένου/ων

επιστήμονα/ων (βιολόγο ή δασολόγο ή γεωπόνο ή δασοπόνο) ειδικού/ων σε θέματα χλωρίδας. Η εμπειρία

του/των μέλους/ών της ομάδας έργου, που θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά με το έργο θέματα, θα πρέπει

να διαφαίνεται από το/α βιογραφικό/ά του/ς σημειώματα.

Οι φωτογραφίες αντίστοιχα θα πρέπει να προέρχονται από φωτογράφο/ους εξειδικευμένο/ους σε θέματα

φύσης-άγριας ζωής, το έργο των οποίων να αποδεικνύει την εμπειρία τους.

Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει την ομάδα έργου ονομαστικά, καθώς και βιογραφικά τους

σημειώματα.

Αναλυτικός προϋπολογισμός έργου

α/α

Ενδεικτικός

προϋπολογισμός

φωτογραφικού

λευκώματος

Τιμή

/τεμάχιο €

(χωρίς

ΦΠΑ) Τεμάχια

Σύνολο €

(χωρίς

ΦΠΑ)

Σύνολο €

(ΦΠΑ 23%)

1 Έντυπο 1,626 25.000 40.650 49.999,50

Σύνολο 49.999,50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

……………………………………..……………………………………………………………………………………………………… (επωνυμία)

Έργο: «Μελέτη προβολής και ανάδειξης μονοπατιών»

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Το Συνολικό Τίμημα του έργου ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) ………………Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και

(ολογράφως και αριθμητικά) ………………Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου τού ΦΠΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Ενδεικτικός

προϋπολογισμός

φωτογραφικού

λευκώματος

Τιμή

/τεμάχιο €

(χωρίς

ΦΠΑ) Τεμάχια

Σύνολο €

(χωρίς

ΦΠΑ)

Σύνολο €

(ΦΠΑ 23%)

1 Φωτογραφικό λεύκωμα 25.000

Σύνολο

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος χωρίς δαπάνη:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στο Μεσοχώρι Παρανεστίου σήμερα,  ………………..,  ………………  2012  στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης
Οροσειράς Ροδόπης.

1. Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, ο οποίος έχει νομίμως συσταθεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου και έχει την έδρα του στο Μεσοχώρι Παρανεστίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του
Φορέα Διαχείρισης, κ. Σκαρλάτο Βασίλειο και θα καλείται στη σύμβαση αυτή «ΦΟΡΕΑΣ»

2. O …………………..του ……………………. με Α.Δ.Τ.: …………….., κάτοικος ………………, Τ.Κ.: ………. Α.Φ.Μ. ……………,
Δ.Ο.Υ. ………………., που θα καλείται στη σύμβαση αυτή «Αντισυμβαλλόμενος».

Λαμβάνοντας υπόψη:

· Τους όρους του κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών και του προσωπικού του ΦΟΡΕΑ (ΦΕΚ 707/Β/26-05-
2005).

· Τους όρους του κανονισμού για την εκτέλεση έργων,  για 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 ΦΟΡΕΑ (ΦΕΚ 674/Β/19-05-2005).

· Την υπ.  αριθ.  184177/09-12-2010  απόφαση ένταξης της Πράξης «Οργάνωση της Λειτουργίας τής
Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης και τού Φορέα Διαχείρισής της» και την υπ’ αριθ.
172859/25-10-2011  απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό MIS 303629 τού Άξονα 9: «Προστασία
τού Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη».

· Τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. πρωτ. ……./……………. διακήρυξης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού παροχής
της υπηρεσίας «Μελέτη προβολής και ανάδειξης μονοπατιών» ΦΟΡΕΑ.

· Την οικονομική προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου ήτοι ………………….. €, η οποία υποβλήθηκε την
………………….

· Την υπ’  αριθ.  …../2012 απόφαση του Δ.Σ.  του ΦΟΡΕΑ στο οποίο  εγκρίνεται η σύναψη και η υπογραφή της
παρούσας σύμβασης.

· Την υπ’ αριθ. ……………./2012 απόφαση του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ στο οποίο  εγκρίνεται το Πρακτικό τής Επιτροπής
Αξιολόγησης για τις υπηρεσίες «Μελέτη προβολής και ανάδειξης μονοπατιών» του ΦΟΡΕΑ

· Το υπ’ αριθ. …………./……………… Πρακτικό τής Επιτροπής Αξιολόγησης για τις υπηρεσίες «Μελέτη προβολής
και ανάδειξης μονοπατιών» του ΦΟΡΕΑ.

· Ότι δεν εκκρεμεί ένσταση εις βάρος του διαγωνισμού
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη σύμβαση αυτή ο ΦΟΡΕΑΣ αναθέτει και ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει το έργο: «Μελέτη προβολής
και ανάδειξης μονοπατιών», ήτοι:
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Παραγωγή (δημιουργία - σχεδιασμό - εκτύπωση) πέντε (5) δίγλωσσων εντύπων (ελληνικά και αγγλικά), με
ενδεικτικό τίτλο «Γνωρίζοντας τα μονοπάτια του Εθνικού Πάρκου οροσειράς Ροδόπης». Τα επιλεγμένα
μονοπάτια είναι τα εξής:

1. Περιοχής Φρακτού (συνολικό μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων). Περιλαμβάνει τα μονοπάτια που
δημιουργήθηκαν από τη Δασική Υπηρεσία και οδηγούν

- στην περιοχή των καταρρακτών του Αχλαδορέματος
- στην περιοχή του Αχλαδοχωρίου
- στη θέση «κήπος των βράχων».

2. Μεγάλου Ρέματος – Πολυγέφυρο – Ζαρκαδιά (συνολικό μήκος περίπου 16 χιλιομέτρων).
3. Δασικού Χωριού Ερύμανθου – Γυφτόκαστρο – Διατηρητέο Μνημείο Φύσης «Τσίχλας» (συνολικό μήκος

περίπου 12 χιλιομέτρων).
4. Περιοχή όρους Φαλακρού: κορυφές Φαλακρού – Μακεδονομάχου Άρμεν – Μεσοβούνι – Πέρασμα

(συνολικό μήκος περίπου 15 χιλιομέτρων).
5. Δασικό Χωριό Ελατιάς – Στραβόρεμα – περιοχή Αλίκιοϊ (συνολικό μήκος περίπου 10 χιλιομέτρων).

Η έκδοση θα περιλαμβάνει εισαγωγικά κείμενα για την περιοχή του ΕΠΟΡ και των οικοσυστημάτων της

συγκεκριμένης περιοχής από την οποία διέρχεται το μονοπάτι - διαδρομή.

Το κάθε έντυπο θα πρέπει να παρουσιάζει, μέσα από το κάθε μονοπάτι - διαδρομή, τα στοιχεία της περιοχής, τη

φυσιογνωμία, την ιδιαιτερότητα των χαρακτηριστικών της δίνοντας έμφαση στην περιγραφή του τρόπου

λειτουργίας της φύσης.

Το κάθε ένα από τα 5 έντυπα θα πρέπει να είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που θα θέτει συνέχεια την ερώτηση

“γιατί” στα φαινόμενα της φύσης. Η παρουσίαση καταλόγων από πουλιά, φυτά, ερπετά, κτλ. που μπορεί να δει

ένας πεζοπόρος στα μονοπάτια-διαδρομές δε θεωρείται αποδεκτή. Η φιλοσοφία των εντύπων θα πρέπει να

βασίζεται σε μία σφαιρική αντιμετώπιση της φύσης,  στοιχεία της οποίας θα πρέπει να ερμηνεύονται μέσω της

σχέσης του οικοσυστήματος με την τοπική κοινωνία,  την ιστορία επεξηγηματικά σχήματα και όποιο άλλο

εργαλείο ερμηνευτικής θεωρηθεί σκόπιμο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός εντύπων: 25.000 (5.000 / μονοπάτι)

Γλώσσα σώματος: ελληνική, αγγλική

Γλώσσα εξώφυλλου: ελληνική, αγγλική

Χαρτί: Velvet 170 γρ.

Διαστάσεις: 17 × 24 (πλάτος x ύψος)

Αριθμός σελίδων σώματος: 32

Αριθμός σελίδων εξώφυλλου: 8 (αναπτύγματα εξωφύλλων)

Φωτογραφίες: 75

Χρώματα: τετραχρωμία

Χρώματα εξώφυλλου: τετραχρωμία με πλαστικοποίηση

Βιβλιοδεσία: καρφίτσα
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Για την πραγματοποίηση του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να αναζητήσει, να αναλύσει και να δημιουργήσει εκ

του μηδενός το έργο.

Από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής θα δοθούν μόνο χάρτες των μονοπατιών –  διαδρομών στα οποία θα

αποτυπώσει ο ανάδοχος τα σημεία ερμηνείας και ανάλυσης.

Στο κάθε έντυπο θα υπάρχει ανάπτυγμα εξωφύλλων όπου θα απεικονίζεται ο χάρτης του κάθε μονοπατιού,

χάρτης προσανατολισμού της περιοχής του κάθε μονοπατιού –  διαδρομής σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή

του Εθνικού Πάρκου.  Παράλληλα θα εξασφαλιστεί και η άδεια εισόδου σε όλες τις περιοχές του Εθνικού

Πάρκου.

Το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ποιοτικά άρτιο.

Τα κείμενα, που θα αναλάβει να δημιουργήσει ο ανάδοχος, θα συνοδεύονται από φωτογραφίες της περιοχής

των μονοπατιών και των φυσικών στοιχείων και χαρακτηριστικών που ερμηνεύονται. Το κάθε ένα από τα πέντε

διαφορετικά έντυπα θα πρέπει να ακολουθεί κοινές αρχές σχεδίασης και τα ερμηνευμένα στοιχεία θα πρέπει να

συγκροτούν την ευρύτερη φυσιογνωμία της περιοχής του ΕΠΟΡ.

Στο κάθε ένα από τα παραπάνω μονοπάτια θα πρέπει να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά τους και να

αναλυθούν οι ιδιαιτερότητες τόσο των φυσικών (γεωλογία, πανίδα, χλωρίδα) όσο και των ανθρωπογενών

στοιχείων τους (γεφύρια, παλιοί οικισμοί κλπ). Η παρουσίαση των παραπάνω μονοπατιών θα πρέπει να γίνει

ακολουθώντας τις γενικές αρχές της ερμηνευτικής μεθόδου προσέγγισης για τα ισχυρά σημεία του κάθε

μονοπατιού.

Τα κείμενα θα πρέπει να διακρίνονται για την αμεσότητα και τη βατότητά τους έτσι ώστε το τελικό υλικό να μην

περιορίζεται μόνο στο ενδιαφέρον ειδικών αλλά αντιθέτως να απευθύνεται στο ευρύ κοινό, παρέχοντας

τεκμηριωμένη επιστημονικά πληροφορία.

Οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν (τουλάχιστον 75  μη επαναλαμβανόμενες /έντυπο)  θα πρέπει να

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στους ειδικούς όρους και να καλύπτουν διαφορετικές

εποχές του χρόνου.

Οι φωτογραφίες, διαφορετικές για κάθε έντυπο, θα πρέπει να παρουσιάζουν μέσα στον ετήσιο κύκλο

χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων διαδρομών και οικοσυστημάτων από τα οποία διέρχονται. Παράλληλα θα

πρέπει να δοθεί έμφαση και σε εικόνες ιδιαιτέρων, σπάνιων και ενδημικών φυτών, χαρακτηριστικών ειδών

πανίδας (όπως λ.χ. αγριόγιδου, αρκούδας, λύκου, δρυοκολαπτών, χαροπούλια κ.ά). Η παρουσίαση του κάθε

μονοπατιού θα πρέπει να συνοδεύεται και από φυσικά ή ανθρωπογενή τοπία και χαρακτηριστικά των περιοχών.

Η επιλογή των στοιχείων που θα αναλυθούν θα πρέπει να αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη της διαδρομής που

θα περιέχεται σε κάθε έντυπο.  Η διασπορά των σημείων όπου εντοπίζονται τα στοιχεία περιγραφής θα πρέπει

να είναι τουλάχιστον ανά 200 μέτρα.

Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα υπάρχει άμεση συνεργασία - εποπτεία από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει

οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 113/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΟΡ.
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Τα παραδοτέα του Αναδόχου στην Αναθέτουσα Αρχή αφορούν:

5. Είκοσι πέντε (25.000) αντίτυπα δίγλωσσων εντύπων (πέντε χιλιάδες / μονοπάτι) παραδοτέα στην έδρα

της Αναθέτουσας Αρχής στο Μεσοχώρι Παρανεστίου.

6. Το σύνολο των ψηφιακών φωτογραφιών (master images) που θα εξασφαλίζουν την ορθή αναπαραγωγή

του υλικού ακόμα και σε αρκετά μεγάλες διαστάσεις μαζί με την έγγραφη συγκατάθεση του/των

δημιουργού/ών για την χρήση τους στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΠΟΡ

7. Οι θέσεις εντοπισμού (μέσω γεωγραφικών συντεταγμένων) όλων των περιγραφόμενων στοιχείων.

8. Τα αρχεία της σχεδίασης σε ηλεκτρονική μορφή (screen resolution) για τη χρήση τους στην ηλεκτρονική

σελίδα του ΕΠΟΡ.

Τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία θα παραδοθούν σε σκληρό φορητό δίσκο.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η αμοιβή του Αντισυμβαλλόμενου για το Έργο που αναλαμβάνει με τη σύμβαση αυτή συμφωνείται στο
ποσό των ……………….. ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%). Η αμοιβή αυτή καλύπτει όλες τις
απαιτήσεις του Αντισυμβαλλόμενου για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους εξόδων και δαπανών του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου.  Ο
Αντισυμβαλλόμενος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία
σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεος. Το παραπάνω ποσό θα καλύπτεται 100% από το Έργο «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013.

2. Η καταβολή της ως άνω αμοιβής θα γίνεται τμηματικά με την πάροδο του χρόνου, έναντι εκδόσεως από τον
Αντισυμβαλλόμενο των κατά νόμο αντίστοιχων παραστατικών των παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα
με τις αντίστοιχες πιστώσεις του Υ.ΠΕ.Κ.Α και παρακρατήσεως από τον ΦΟΡΕΑ των φόρων,  δικαιωμάτων
κ.λ.π.  που εκάστοτε προβλέπει ο νόμος.  Ρητά συμφωνείται ότι ο ΦΟΡΕΑΣ δεν καθίσταται υπερήμερος και
δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του
Αντισυμβαλλόμενου εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του ΦΟΡΕΑ από τις πιστώσεις του
προγράμματος.

3. Η πληρωμή θα γίνει με την παράδοση και έγκριση καθενός από τα πέντε παραδοτέα,  όπως αυτά
αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του τεύχους της Διακήρυξης.  Δε θα γίνει δεκτή καμία
υπέρβαση πέραν του αρχικού ανατεθέντος οικονομικού αντικειμένου του Έργου, το οποίο ανταποκρίνεται
στο φυσικό και τεχνικό αντικείμενο που προσδιορίζεται στην παρούσα σύμβαση.

4. Ο Αντισυμβαλλόμενος συμφωνεί οι προθεσμίες πληρωμών των προηγούμενων εδαφίων να αναστέλλονται
καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. Ο
Αντισυμβαλλόμενος για την είσπραξη της εκάστοτε τμηματικής πληρωμής υποχρεούται να εκδίδει το οικείο
φορολογικό στοιχείο που προβλέπεται από το Κ.Β.Σ.

5. Οι πιστώσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2015, ενώ πέραν αυτής
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της ημερομηνίας αυτής και σε περίπτωση που δεν παραταθεί το Πρόγραμμα οι προσφερόμενες υπηρεσίες
θα καλύπτονται από έσοδα του ΦΟΡΕΑ.

6. Η πληρωμή θα γίνει σε δύο δόσεις ως εξής:
Α.  Καταβολή ποσού ίσου με το 20% του συμβατικού τιμήματος έπειτα από την παραλαβή της ενδιάμεσης
εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου εργασιών του Αναδόχου.
Β.  Καταβολή του υπόλοιπου συμβατικού τιμήματος με την παραλαβή όλων των παραδοτέων και με τις
διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες
υποχρεώσεις και  δικαιώματα :
· Ο Αντισυμβαλλόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του είτε στην περιοχή ευθύνης  του ΦΟΡΕΑ, στο Μεσοχώρι

Παρανεστίου.
· Σε όλη τη διάρκεια του έργου θα υπάρχει άμεση συνεργασία - εποπτεία από την Επιτροπή Παραλαβής που

έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 113/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΟΡ.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει,  όπως
αρμόζει, τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο ΦΟΡΕΑΣ δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση
αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.

2. Ο ΦΟΡΕΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζήμια τη σύμβαση οποτεδήποτε, με αιτιολογημένη
απόφαση του.  Στην περίπτωση αυτή τυχόν πραγματοποιηθείσες πληρωμές για παρασχεθέν έργο δεν
αναζητούνται και το αναλογούν ποσόν μέχρι τη διακοπή της σύμβασης ορίζεται κατά δίκαιη κρίση ανάλογα
με το παρασχεθέν έργο του Αντισυμβαλλόμενου. Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία ο
Αντισυμβαλλόμενος δεν διατηρεί καμία απαίτηση για το υπόλοιπο της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής
του.

ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

1. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που πηγάζει
από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους και μετά τη
λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να επιστρέψει στον ΦΟΡΕΑ ό,τι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, 10 ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής

ΑΡΘΡΟ 7
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν το ένα στο άλλο κάθε μεταβολή
στην έδρα ή στην κατοικία τους,  που μπορεί να έχει σχέση με την εκτέλεση αυτής της σύμβασης και τις
μεταξύ των  συμβαλλομένων μερών σχέσεις.

2. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις.
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3. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση,  θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της νομοθεσίας και θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η  παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από
την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα Δικαστήρια της Δράμας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  Στην παρούσα σύμβαση,  ο όρος
‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα
συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την
υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που
απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η
διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.

3. Σε κάθε περίπτωση,  ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας
κατάστασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβαν χώρα.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή όρων της παρούσης δε θα είναι
ισχυρή, παρά μόνον εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων
των συμβαλλομένων μετά όμως από τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξή τους
συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και, αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε
σε τρία (3)  πρωτότυπα,  έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος ένα,  για λογαριασμό του και με επιμέλεια του
ΦΟΡΕΑ θα υποβληθεί κατάσταση  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Αβτζής Νικόλαος
Καθηγητής

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

……………………….
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