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ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΘΝΙΚΩΝ ΓΡΤΜΩΝ  

ΒΙΚΟΤ–ΑΩΟΤ & ΠΙΝΓΟΤ 

Αζπξάγγεινη, Γήκνπ Εαγνξίνπ  

Ρ.Θ .440 07  

 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Αζπξάγγεινη,  21/08/2015 

Αξ. Πξωη.:  824 

 

Πξνθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγωληζκνύ 

επηινγήο αλαδφρνπ γηα ηελ : 

1. Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» θαη 

2. Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Οξρηδέεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 

Βόξεηαο Πίλδνπ» 

 

 

ΑΞΝΦΑΠΖ ΔΛΡΑΜΖΠ: 183741/23-11-2010, 116356/15-02-2012 (1ε Ρξνπνπνίεζε), 

νηθ.7052/21-05-2015 (2ε Ρξνπνπνίεζε) 

ΘΥΓΗΘΝΠ MIS 302528 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή  :

  

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΓΡΤΜΩΝ ΒΙΚΟΤ ΑΩΟΤ 

ΚΑΙ ΠΙΝΓΟΤ 

 

Δίδνοπεξεζίαο : ΣΜΗΜΑ 1: «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: 

«Σα καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» θαη 

ΣΜΗΜΑ 2: «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν 

«Οξρηδέεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» 

ηεο Γξάζεο 2 «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην 

πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» 

 

Γηάξθεηα   :

  

Απφ ηελ εκεξνκελία  ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο έσο θαη ηελ 

30/11/2015. 

 

Ξξνυπνινγηζκφο   :

  

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη : 

 ζε 23.430,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 6% ΦΞΑ γηα 

ην ΣΜΗΜΑ 1 θαη  

 ζε 23.430,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 6% ΦΞΑ γηα 

ην ΣΜΗΜΑ 2 

 

Σξεκαηνδφηεζε  :

  

Ρν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζην πιαίζην 

ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ» 2007-2013 

ηνπ ΑΜΝΛΑ ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο» απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

Ξξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΠΑΔ: 

2010ΠΔ07580107. Πθνπφο ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ 
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Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο κε ηε δηφξζσζε ησλ θπξηφηεξσλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηθεξεηψλ, εμαζθαιίδνληαο 

ηαπηφρξνλα ζπλεξγία κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ άιισλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

Ζκεξνκελία 

Γεκνζίεπζεο 

πξνθήξπμεο  

 

:

  

21/08/2015 

 

 

Θαηαιεθηηθή 

Ζκεξνκελία  

πνβνιήο Ξξνζθνξψλ  

 

:

  

04/09/2015, ψξα 13:00  

 

 

Σξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ 

 

: 07/09/2015, ψξα 11:00 π.κ. 

 

Ρφπνο  

πνβνιήο πξνζθνξψλ 

:

  

Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ 

θαη Ξίλδνπ: Αζπξάγγεινη, Γήκνπ Εαγνξίνπ Ρ.Θ 440 07  

Ησάλληλα 

 

Ξαξαιαβή  

Ρεχρνπο Ξξνθήξπμεο  

:

  

Γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ 

θαη Ξίλδνπ: Αζπξάγγεινη, Γήκνπ Εαγνξίνπ Ρ.Θ 440 07  

Ησάλληλα 

θαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν: www.pindosnationalpark.gr 

Ξιεξνθνξίεο  :

  

Κε επηζηνιή ζηε δηεχζπλζε : 

Αζπξάγγεινη, Γήκνπ Εαγνξίνπ Ρ.Θ 44007  Ησάλληλα                        

Ρει /Fax: 26530-22241, 22245, Email: pindos.np@gmail.com 

 

Cpv  : 22110000-4 Ρππσκέλα βηβιία 

 

   

 

 

mailto:pindos.np@gmail.com
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Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθώλ Γξπκώλ Βίθνπ Αώνπ θαη Πίλδνπ έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/95) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ θαη 

Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/30-9-2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά 

ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395)  θαη ηελ Νδεγία 

92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76) , φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)».  

3. Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε 35130/739 (ΦΔΘ 1291/11-8-2010) «Αχμεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Λ. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε 

έξγσλ».  

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 (ΦΔΘ 19/Α/95) «Ξεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα 

& ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/07) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4111/2013 (ΦΔΘ 18Α/25-1-2013). 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 (αξζ.11 θαη 4 – ΦΔΘ 204/Α/11) «Πχζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4038/2012 ΦΔΘ 

(14/Α/12-2-2012). 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ A 74/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο 

Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα 

Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ150/Α/10-07-2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ», εθαξκνδνκέλνπ αλαινγηθά, φπσο ηζρχεη εθάζηνηε θαη θαηά ην κέξνο πνπ 

νη δηαηάμεηο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 60/2007.  

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2741/99, άξζξν 8 «Ξεξί Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ» (Α‟ 199). 

11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 346/98 (ΦΔΘ 230/Α/1998), άξζξν 35 παξ.1 θαη άξζξν 36 πνπ 

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/2007). 

12. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 394/96 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ(Θ.Ξ.Γ.)». 

13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007(Φ.Δ.Θ 64/Α/16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», . 

14. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο 

2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 53/Α/31-3-2010).  

15. Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, Θεθάιαην Β΄, Άξζξν 3,  «Οπζκίζεηο γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ΔΠΞΑ» (ΦΔΘ237/Α/2012). 

16. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 

194/Α/22-11-2010). 

17. Ρνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ (Α 36427/ΦΔΘ 1401 Β‟ /13.9.04) θαη ηηο 

δηνξζψζεηο ζθαικάησλ απηνχ (ΦΔΘ 560Β/1/04/2008). 
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18. Ρνλ Θαλνληζκφ Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ 

Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ (Α 36431/ΦΔΘ 1401 Β‟ /13.9.04) θαη ηηο δηνξζψζεηο 

ζθαικάησλ απηνχ (ΦΔΘ560Β/1/04/2008). 

19. Ρνλ Θαλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

παξαιαβή κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πξνκήζεηα, παξάδνζε θαη παξαιαβή αγαζψλ, 

πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαη γηα ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ (Α 34939/ΦΔΘ 1311B‟ 

/19.9.05) θαη ηηο δηνξζψζεηο ζθαικάησλ απηνχ (ΦΔΘ560Β/1/04/2008). 

20. Ρελ ππ‟ αξηζκ. 14053/ ΔΠ1749 /27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε ππ‟ αξηζκ. 43804/ΔΘ2041/07.09.09 

πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

28020/ΔΘ/1212/30-06-10 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ. 

21. Ρελ ππ.αξηζκ.183741/23-11-2010 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ Έληαμε ηεο 

Ξξάμεο:«ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

ΔΘΛΗΘΥΛ ΓΟΚΥΛ ΒΗΘΝ ΑΥΝ ΘΑΗ ΞΗΛΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ» 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013» ΝΞΠ 

302528 (ΑΓΑ-41090-0). 

22. Ρελ ππ‟ αξηζκ. Νηθ. 715/Α/10-01-2011 (ΑΓΑ 4Α9Φ0-Α) Απφθαζε ηνπ π. ΞΔΘΑ κε 

ζέκα «Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο Ρξηψλ Δθαηνκκπξίσλ Δπηαθνζίσλ Δβδνκήληα Κία 

ρηιηάδσλ Δλληαθνζίσλ Παξάληα Γχν Δπξψ θαη Δμήληα Δλφο ιεπηψλ (3.771.942,61 €) 

ζαλ επηρνξήγεζε, ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ, 

απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ 2010ΠΔ07580107 «Νξγάλσζε ηεο Ιεηηνπξγίαο ηεο 

Ξξνζηαηεπφκελεο Ξεξηνρήο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ θαη ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ηεο (Ρ.Δ 2005ΠΔ07530019) ηεο ΠΑΔ 075/8». 

23. Ρν Πχκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Ξξάμεο: «ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΓΟΚΥΛ ΒΗΘΝ ΑΥΝ 

ΘΑΗ ΞΗΛΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ». 

24. Ρελ ππ.αξηζκ.116356/15-02-2012 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα δάησλ ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ 1ε 

Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξάμεο: «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ 

ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» κε θσδηθφ MIS 302528 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΑΓΑ-ΒΝΕ80Ε4Γ). 

25. Ρν ππ. αξηζκ. νηθ. 119029/04-05-2012 έγγξαθν ηεο ΔΓ/ΔΞΞΔΟΑΑ κε ζέκα: 

Ξξνέγθξηζε ηεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο Ξξάμεο: «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» πνπ εληάρζεθε ζην ΔΞΞΔΟΑΑ 

2007-2013.  

26. Ρελ απφ 31/12/2013 ηξνπνπνίεζε 3 ηεο Ππιινγηθήο Απφθαζεο Δ0758 ηνπ π. 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΑΓΑ ΒΗΟΡΦ-4ΗΣ). 

27. Ρν ππ‟ αξηζκ. Νηθ.129502/08-08-2014 έγγξαθν ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ κε ζέκα: 

Γηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ηνπ πνέξγνπ 1 

«ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ» ΡΖΠ 

ΞΟΑΜΖΠ (302528) «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ 

ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» . 

28. Ρελ ππ‟ αξηζκ. νηθ. 7052/21-05-2015 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο 

Ρνκεαθψλ ΔΞ ηνπ ΔΡΞΑ θαη ΡΠ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη 

Ρνπξηζκνχ γηα ηελ 2ε Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξάμεο «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ 

ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» κε θσδηθφ MIS 
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302528 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 

(ΑΓΑ:70Ξ0465ΦΘΘ-Λ). 

29. Ρελ Απφθαζε ζην Θέκα 4 ηεο 2εο/15/27-03-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ, πνπ αθνξά ηελ ζχζηαζε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο 

θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηεχρνπο ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ Ξξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηε 

«Ξαξαγσγή δχν θσηνγξαθηθψλ ιεπθσκάησλ κε ηίηινπο: 1.Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ θαη 2.Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ»(ΑΓΑ:ΥΣΜ946Τ8ΒΥ-ΖΔΠ). 

30. Ρελ κε αξ. πξση. ΑΑ317/20-08-2015 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνπ αθνξά 

ην Ρκήκα 1 «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Ρα καληηάξηα ηνπ 

Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» (ΑΓΑ:7ΠΦ846Τ2ΒΥ-ΑΒ9). 

31. Ρελ ππ‟ αξηζκ. ΑΑ318/20-08-2015 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνπ αθνξά ην 

Ρκήκα 2 «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ  

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» (ΑΓΑ:ΥΖΑ346Τ8ΒΥ-Ξ54) 

 

Πξνθεξύζζε η  

Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάγηα ηελ ππεξεζία πνπ αθνξά: 

 ΣΜΗΜΑ 1: Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: «Σα καληηάξηα ηνπ 

Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» θαη 

 ΣΜΗΜΑ 2: Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: «Οξρηδέεο ηνπ 

Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» 

πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο Γξάζεο 2: «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο» ηεο 

Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο»  ηεο Ξξάμεο: «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 

2007-2013» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δζληθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 

απφ εζληθνχο πφξνπο. 

Ρν έξγν ζα έρεη δηάξθεηα απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ 

30/11/2015.  

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ (6%), είλαη: 

 Δίθνζη ηξηώλ ρηιηάδωλ ηεηξαθνζίωλ ηξηάληα επξώ (23.430,00€) γηα ην ΡΚΖΚΑ 

1: Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: «Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ»,  

 Δίθνζη ηξηώλ ρηιηάδωλ ηεηξαθνζίωλ ηξηάληα επξώ (23.430,00€) γηα ην ΡΚΖΚΑ 

2: Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: «Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 

Βφξεηαο Ξίλδνπ»βαξχλνληαο ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ ηεο ΠΑΔ 75/8, ελάξηζκνο: 2010ΠΔ07580107. 

Θακία ππέξβαζε ηνπ Ππκβαηηθνχ ηηκήκαηνο δελ γίλεηαη απνδεθηή. Ρν Ππκβαηηθφ ηίκεκα δελ 

αλαζεσξείηαη θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  

 

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Η εκεξνκελία θαη ώξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ είλαη ε 07/09/2015, εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 π.κ. ζηα Γξαθεία ηελ αλαζέηνπζαο αξρήο, Αζπξάγγεινη Γήκνπ 

Εαγνξίνπ, Ρ.Θ 440 07. 
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Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ πνπ είλαη ε 04/09/2015, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 13:00 κ.κ είλαη 

εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. 

Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ είλαη 120 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ.  

Ξξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο,γηα έλα από ηα δύν Σκήκαηαή θαη γηα 

ηα δύν Σκήκαηα ηνπ έξγνπ ζε μερωξηζηνύο Φαθέινπο,απηνπξνζψπσο ή ζε πεξίπησζε 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο, νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπο, ηδηνρείξσο ζηα γξαθεία 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηνπο Αζπξάγγεινπο, Γήκνπ Εαγνξίνπ, κέρξη ηελ 

04/09/2015εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 13:00 κ.κ. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα 

απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη κέζσ ΔΛΣΑ κε αλαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο, 

κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 

Αζπξάγγεινη, Γήκνπ Εαγνξίνπ, ΡΘ 440 07 Ησάλληλα. 

Θαηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηo ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, ηo νπνίo 

ζεσξείηαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο. 

Ρν αλαιπηηθφ ηεχρνο ηεο Ξξνθήξπμεο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν γηα 15 εκέξεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ: 

www.pindosnationalpark.gr, ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π) θαη ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ 

Αψνπ θαη Ξίλδνπ ελψ Ξεξίιεςε ηεο Ξξνθήξπμεο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Φνξέα ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα: http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark. 

Ρπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο πξνθήξπμεο απηήο παξέρνληαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

 

 

Για ηο Φορέα Γιατείριζης Δθνικών 

Γρσμών Βίκοσ-Αώοσ και Πίνδοσ  
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

 

Γξ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΛΛΙΝΗ  
Γαζνιόγνο, Δπηθ. Καζεγεηήο ΓΠΘ 

http://www.pindosnationalpark.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark
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1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

1.1 Οξηζκνί 

 

ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

Απηφο πνπ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε Πχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

ΦΝΟΔΑΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΓΟΚΥΛ ΒΗΘΝ – ΑΥΝ ΘΑΗ ΞΗΛΓΝ. 

 

ΑΝΑΓΟΥΟ 

Ν Ξξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζεί ην έξγν θαη ζα ππνγξάςεη ηελ απαηηνχκελε ζχκβαζε 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ    

Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

παξαιαβή θαζψο θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ελέξγεηα, κε 

βάζε ηελ  Απφθαζε ζην Θέκα 4 ηεο 2εο /15/27-03-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ (ΑΓΑ:ΥΣΜ946Τ8ΒΥ-ΖΔΠ). 

 

1.2 Αληηθείκελν ηνπ δηαγωληζκνύ 

 
O Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ, πξνθεξχζζεη πξφρεηξν 

δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξά γηα ηελ παξαθάησ ππεξεζία: 

 

 ΣΜΗΜΑ 1:Ρν ζρεδηαζκφ, ηε ζπγγξαθή θαη ηελ παξαγσγή θσηνγξαθηθνχ 

ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: «Σα καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχείθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα επξψ 

(23.430,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ6% θαη  

 ΣΜΗΜΑ 2:Ρν ζρεδηαζκφ, ηε ζπγγξαθή θαη ηελ παξαγσγή θσηνγξαθηθνχ 

ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: «Οξρηδέεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχείθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα επξψ 

(23.430,00€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 6%. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία απνηειεί ηκήκα ηεο Γξάζεο 2: «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & 

Δπαηζζεηνπνίεζεο»ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1: «Γξάζεηο γηα 

ηελ Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο Ξξάμεο: «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ 

ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ», ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. 

«ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε 

«Γηαηχπσζε Πχκθσλεο Γλψκεο» ηεο αξκφδηαο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ ηνπ π. Ξεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ην ππ. αξηζ. πξση. 129502/8-8-2014 έγγξαθφ ηεο θαη 

εγθξίζεθε κε ηελ Απφθαζε ζην Θέκα 1 ηεο 3εο Έθηαθηεο/14/20-08-2014 Ππλεδξίαζεο ηνπ 

Γ.Π. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ (ΑΓΑ:ΥΑΥΖ46Τ8ΒΥ-

ΓΦΟ). 
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Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο Ξαξερφκελεο πεξεζίαο θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α:«ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ»ηεο Γηαθήξπμεο απηήο.  

 

1.3 Πξνϋπνινγηζκόο 

 
Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ δηαγσληζκνχ αλέξρεηαη : 

 γηα ην ΣΜΗΜΑ 1 ζην πνζφ ησλ είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα Δπξψ 

(23.430,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 6% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ. 

 γηα ην ΣΜΗΜΑ 2 ζην πνζφ ησλ είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα  Δπξψ 

(23.430,00€), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 6% θαη φισλ ησλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ. 

Ζ πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε ηνπ έξγνπ ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο ΠΑΔ 75/8, ελάξηζκνο 2010ΠΔ07580107πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δζληθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. Θακία ππέξβαζε 

ηνπ Ππκβαηηθνχ ηηκήκαηνο δελ γίλεηαη απνδεθηή. Ρν Ππκβαηηθφ ηίκεκα δελ αλαζεσξείηαη θαη 

ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα απμεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  

 

1.4 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 
Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθώλ Γξπκώλ Βίθνπ Αώνπ θαη 

Πίλδνπ, ν νπνίνο δηελεξγεί ηνλ Ξξφρεηξν δηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ αλάδνρν Πχκβαζε 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γξάζεο 2: «Δλέξγεηεο 

Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο» ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 

«Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο», ηεο Ξξάμεο «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» ηνπ 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. 

«ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο. 

 

Ξιεξνθνξίεο θαη παξαιαβή ηεπρψλ ηεο πξνθήξπμεο δίλνληαη απφ ηα Γξαθεία ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ:  

Αζπξάγγεινη Γήκνπ Εαγνξίνπ, Ρ.Θ 440 07 

Ρει. Δπηθνηλσλίαο: 26530-22241, 22245 

Fax: 26530-22241, 26530-22245 

Email : pindos.np@gmail.com 

Ξιεξνθνξίεο: θα. Θνληνγηάλλε Αζελά θαη θα. Δμάξρνπ Έθε 

θαζψο θαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν www.pindosnationalpark.gr (αλάξηεζε ηνπ ηεχρνπο ηεο 

Ξξνθήξπμεο γηα 15 εκέξεο).  

 

1.5 Ννκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην ηνπ δηαγωληζκνύ 

 
Ν παξφλ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, αλαινγηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά, κε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ: 

http://www.pindosnationalpark.gr/
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1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2362/95 (ΦΔΘ 247/Α/95) «Ξεξί Γεκνζίνπ Ινγηζηηθνχ θαη 

Διέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Θξάηνπο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3886/2010 (ΦΔΘ 173/Α/30-9-2010) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά 

ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395)  θαη ηελ Νδεγία 

92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L76) , φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)».  

3. Ρελ πνπξγηθή Απφθαζε 35130/739 (ΦΔΘ 1291/11-8-2010) «Αχμεζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ. 1 ηνπ Λ. 2362/95 γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε 

έξγσλ».  

4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2286/95 (ΦΔΘ 19/Α/95) «Ξεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα 

& ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3614/2007 (ΦΔΘ 267/Α/07) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ Ξξνγξακκαηηθή Ξεξίνδν 2007-2013» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4111/2013 (ΦΔΘ 18Α/25-1-2013). 

6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/2011 (αξζ.11 θαη 4 – ΦΔΘ 204/Α/11) «Πχζηαζε εληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Λ.4038/2012 ΦΔΘ 

(14/Α/12-2-2012). 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ A 74/26-03-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο 

Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα 

Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 (Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 118/07 (ΦΔΘ150/Α/10-07-2007) «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ 

Γεκνζίνπ», εθαξκνδνκέλνπ αλαινγηθά, φπσο ηζρχεη εθάζηνηε θαη θαηά ην κέξνο πνπ 

νη δηαηάμεηο δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 60/2007.  

10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2741/99, άξζξν 8 «Ξεξί Θξαηηθψλ Ξξνκεζεηψλ» (Α‟ 199). 

11. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 346/98 (ΦΔΘ 230/Α/1998), άξζξν 35 παξ.1 θαη άξζξν 36 πνπ 

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007 (ΦΔΘ 64/Α/2007). 

12. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 394/96 «Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ(Θ.Ξ.Γ.)». 

13. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 60/2007(Φ.Δ.Θ 64/Α/16-3-2007) «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΘ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ζχλαςεο ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», . 

14. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3840/2010 «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο 

2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 53/Α/31-3-2010).  

15. Ρελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, Θεθάιαην Β΄, Άξζξν 3,  «Οπζκίζεηο γηα ηελ 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ΔΠΞΑ» (ΦΔΘ237/Α/2012). 

16. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΘ 

194/Α/22-11-2010). 

17. Ρνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ (Α 36427/ΦΔΘ 1401 Β‟ /13.9.04) θαη ηηο 

δηνξζψζεηο ζθαικάησλ απηνχ (ΦΔΘ 560Β/1/04/2008). 

18. Ρνλ Θαλνληζκφ Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ 

Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ (Α 36431/ΦΔΘ 1401 Β‟ /13.9.04) θαη ηηο δηνξζψζεηο 

ζθαικάησλ απηνχ (ΦΔΘ560Β/1/04/2008). 
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19. Ρνλ Θαλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

παξαιαβή κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πξνκήζεηα, παξάδνζε θαη παξαιαβή αγαζψλ, 

πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαη γηα ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ (Α 34939/ΦΔΘ 1311B‟ 

/19.9.05) θαη ηηο δηνξζψζεηο ζθαικάησλ απηνχ (ΦΔΘ560Β/1/04/2008). 

20. Ρελ ππ‟ αξηζκ. 14053/ ΔΠ1749 /27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε ππ‟ αξηζκ. 43804/ΔΘ2041/07.09.09 

πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηελ ππ‟ αξηζκ. 

28020/ΔΘ/1212/30-06-10 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ. 

21. Ρελ ππ.αξηζκ.183741/23-11-2010 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ πνπξγείνπ 

Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ Έληαμε ηεο 

Ξξάμεο:«ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

ΔΘΛΗΘΥΛ ΓΟΚΥΛ ΒΗΘΝ ΑΥΝ ΘΑΗ ΞΗΛΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ» 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013» ΝΞΠ 

302528 (ΑΓΑ-41090-0). 

22. Ρελ ππ‟ αξηζκ. Νηθ. 715/Α/10-01-2011 (ΑΓΑ 4Α9Φ0-Α) Απφθαζε ηνπ π. ΞΔΘΑ κε 

ζέκα «Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο Ρξηψλ Δθαηνκκπξίσλ Δπηαθνζίσλ Δβδνκήληα Κία 

ρηιηάδσλ Δλληαθνζίσλ Παξάληα Γχν Δπξψ θαη Δμήληα Δλφο ιεπηψλ (3.771.942,61 €) 

ζαλ επηρνξήγεζε, ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ, 

απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ 2010ΠΔ07580107 «Νξγάλσζε ηεο Ιεηηνπξγίαο ηεο 

Ξξνζηαηεπφκελεο Ξεξηνρήο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ θαη ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο ηεο (Ρ.Δ 2005ΠΔ07530019) ηεο ΠΑΔ 075/8». 

23. Ρν Πχκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ηεο Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Ξξάμεο: «ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΓΟΚΥΛ ΒΗΘΝ ΑΥΝ 

ΘΑΗ ΞΗΛΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ». 

24. Ρελ ππ.αξηζκ.116356/15-02-2012 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα δάησλ ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ 1ε 

Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξάμεο: «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ 

ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» κε θσδηθφ MIS 302528 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΑΓΑ-ΒΝΕ80Ε4Γ). 

25. Ρν ππ. αξηζκ. νηθ. 119029/04-05-2012 έγγξαθν ηεο ΔΓ/ΔΞΞΔΟΑΑ κε ζέκα: 

Ξξνέγθξηζε ηεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία 

θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο Ξξάμεο: «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» πνπ εληάρζεθε ζην ΔΞΞΔΟΑΑ 

2007-2013.  

26. Ρελ απφ 31/12/2013 ηξνπνπνίεζε 3 ηεο Ππιινγηθήο Απφθαζεο Δ0758 ηνπ π. 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΑΓΑ ΒΗΟΡΦ-4ΗΣ). 

27. Ρν ππ‟ αξηζκ. Νηθ.129502/08-08-2014 έγγξαθν ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ κε ζέκα: 

Γηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ηνπ πνέξγνπ 1 

«ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ» ΡΖΠ 

ΞΟΑΜΖΠ (302528) «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ 

ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» . 

28. Ρελ ππ‟ αξηζκ. νηθ. 7052/21-05-2015 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο 

Ρνκεαθψλ ΔΞ ηνπ ΔΡΞΑ θαη ΡΠ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη 

Ρνπξηζκνχ γηα ηελ 2ε Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξάμεο «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ 

ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» κε θσδηθφ MIS 

302528 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 

(ΑΓΑ:70Ξ0465ΦΘΘ-Λ). 

29. Ρελ Απφθαζε ζην Θέκα 4 ηεο 2εο/15/27-03-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π. ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ, πνπ αθνξά ηελ ζχζηαζε ηεο 
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αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο 

θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηεχρνπο ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ Ξξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηε 

«Ξαξαγσγή δχν θσηνγξαθηθψλ ιεπθσκάησλ κε ηίηινπο: 1.Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ θαη 2.Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ»(ΑΓΑ:ΥΣΜ946Τ8ΒΥ-ΖΔΠ). 

30. Ρελ κε αξ. πξση. ΑΑ317/20-08-2015 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνπ αθνξά 

ην Ρκήκα 1 «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Ρα καληηάξηα ηνπ 

Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» (ΑΓΑ:7ΠΦ846Τ2ΒΥ-ΑΒ9). 

31. Ρελ ππ‟ αξηζκ. ΑΑ318/20-08-2015 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνπ αθνξά ην 

Ρκήκα 2 «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ  

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» (ΑΓΑ:ΥΖΑ346Τ8ΒΥ-Ξ54) 

 

 

2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
2.1 Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγωληζκό 

 
Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ είλαη αλνηρηή θαη ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκφ ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ θαη ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο, νηθνλνκηθέο, ηερληθέο, πνηνηηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε θαη ηε ζρεηηθή Λνκνζεζία θαη 

δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, επάξθεηα θαη ππνδνκέο 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο ή 

θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ελφο Θξάηνπο - Κέινπο ηεο ΔΔ, ηνπ Δ.Ν.Σ φπσο θαη ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

θαη θπξψζεη ηε Ππκθσλία πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

(Ξ.Ν.Δ) θαη έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα 

εγθαηάζηαζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΝΣ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε Ππκθσλία Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ (Ξ.Ν.Δ), ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Λ.2513/97 (ΦΔΘ 

139/Α/27.06.97) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ., θαη 

έρνπλ απνδεδεηγκέλεο ηθαλφηεηεο, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία, ζηελ πινπνίεζε 

έξγσλ αληίζηνηρσλ κε ην παξφλ. 

 

Ζ νκάδα πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ν Ξξνζθέξσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη επαξθψο ην ζχλνιν ησλ αθφινπζσλ αληηθεηκέλσλ: 

 ηελ έξεπλα ησλ εηδψλ κπθήησλ ή/θαη νξρενεηδψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ ελδηαηηεκάησλ 

ηνπο θαη ηε ζπγγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ θεηκέλσλ γηα ην θάζε Ρκήκα ηνπ έξγνπ, ε 

νπνία ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε κε ηελ παξνπζία επηζηεκνληθνχ/σλ ζπκβνχινπ/σλ 

παξαγσγήο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ αληίζηνηρνπ Ρκήκαηνο ηνπ 

έξγνπ 

 ηελ εκπεηξία ζην γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ κε 

ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε 
 ηε θσηνγξάθηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

Πηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή  

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. 

Δπίζεο φια ηα πξφζσπα ηεο έλσζεο νθείινπλ λα πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη ζηελ  πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απαξαηηήησο ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ θαη ην εηδηθφ κέξνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη. 
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Νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη αζξνηζηηθά απφ ηα 

κέιε ηεο έλσζεο. 

Πε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, κέινο 

ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα 

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Πε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, 

κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο κέινο 

ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, ηφηε, εάλ νη 

ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο, ε Πχκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα 

απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ηφηε απηά 

νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

2.2 Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο 

 
Πην δηαγσληζκφ δε γίλνληαη δεθηνί: 

1. Όζνη απψιεζαλ ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο κε απφθαζε 

άιιεο Γεκφζηαο πεξεζίαο ή Λ.Ξ.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο. 

2. Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο 

παξαπάλσ θπξψζεηο. 

3. Νη πξνζθέξνληεο, εηο βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, 

γλσζηή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

απαξηζκνχληαη θαησηέξσ: 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 §1 

ηεο θνηλήο   δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 §1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΘΔΞΞΑ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ε) πεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη 

δφιηα ρξενθνπία. 

4. Όζνη ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο (ήηνη ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο θαη ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο) ή ζε θαηάζηαζε αλάινγε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

5. Όζνη ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ.118/2007 θαηαζηάζεηο (ήηνη θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε 

θαη ζε δηαδηθαζία έθδνζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο) ή ζε θαηάζηαζε αλάινγε 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο. 
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6. Όζνη έρνπλ θαηαδηθαζηεί βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε, θαη ε νπνία 

δηαπηζηψλεη αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

7. Όζνη έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα πνπ απνδεδεηγκέλσο 

δηαπηζηψζεθε κε νπνηνδήπνηε κέζν. 

8. Όζνη δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ 

θαζψο θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

9. Όζνη είλαη έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ή φηαλ δελ έρνπλ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο. 

10. Όζνη απνθιείνληαη γηα ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

 

Πε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ νιηθή απφξξηςε αξθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο. 

 

Ζ αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, εθφζνλ ακθηβάιεη σο πξνο ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ 

ππνςεθίσλ, λα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο γηα λα ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί 

απαξαίηεηεο γηα ηελ  πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ ππνςεθίσλ. Όηαλ νη πιεξνθνξίεο αθνξνχλ 

έλαλ ππνςήθην εγθαηαζηεκέλν ζε άιιν θξάηνο κέινο, ε αλαζέηνπζα κπνξεί λα δεηεί ηε 

ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ αξρψλ. Ρα αηηήκαηα απηά αθνξνχλ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ππνςήθηνο ή ν πξνζθέξσλ, ηα λνκηθά ή/ 

θαη θπζηθά πξφζσπα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο, ησλ δηεπζπληψλ επηρείξεζεο, ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο  απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ηνπ 

ππνςεθίνπ ή ηνπ πξνζθέξνληνο. 

 

3.ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
Νη Ξξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ γηα θάζε Ρκήκα, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά, ε κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ νπνίσλ ζπληζηά ιφγν 

απνθιεηζκνχ ηνπο απφ ην δηαγσληζκφ: 

 

1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, fax, email, ΑΦΚ, φλνκα 

πξνζψπνπ επηθνηλσλίαο), θαζψο θαη ην Ρκήκα ηεο πξνθήξπμεο γηα ην νπνίν ππνβάιεη 

ηελ πξνζθνξά. 

2. Δγγύεζε πκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηεη ην 5% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε Ρκήκαηνο ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Ξ.Α. ήηνη ρίιηα εθαηφλ εβδνκήληα έλα επξψ θαη πελήληα ιεπηά (1.171,50 €).  

3. Δθ‟ φζνλ νη Ξξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ θαη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

4. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ  Λ. 1599/1986 (Α΄75), φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία πξέπεη λα θέξεη 

εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ,   ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη 

απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Πρεδίνπ – Πχκβαζεο  θαη 

φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α :  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ, ηεο παξνχζαο. 
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5. Τπεύζπλε δήιωζε, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο,ε νπνία πξέπεη λα θέξεη 

εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαπέληε εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ: 

 

      Α) Ρα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

           Β) Όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ αξζξ. 43 ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, δειαδή ηεο ζπκκεηνρήο ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, ηεο δσξνδνθίαο, ηεο απάηεο θαη ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα αδηθήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 

πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. Όηαλ ν 

πξνζθέξσλ είλαη έλσζε ή θνηλνπξαμία, ε σο άλσ δήισζε αθνξά θάζε 

κέινο ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε ή 

Θνηλνπξαμία. 

- δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ εθφζνλ απαηηείηαη ή φηη δελ έρνπλ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζε 

Δπηκειεηήξην, 

- δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ή εηδηθή 

εθθαζάξηζε ηνπ Λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή άιισλ αλαιφγσλ θαηαζηάζεσλ ή δηαδηθαζηψλ, 

- φηη δελ ηεινχλ ζε θαηάζηαζε παχζεο εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, θαη φηη δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο 

δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή 

νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ. 

 

           Γ)   Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζαπξνζθφκηζε 

φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ κε ζπλδξνκή ζην πξφζσπφ  

                ηνπο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ ππνπεξίπησζε Β 

 

Γ)  Όηη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαοΓηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε θαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαρηα 

θαη φηη θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαζψο θαη φηη παξαηηείηαη απφ θάζε 

δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηαδήπνηε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο 

ηεο αλαβνιήο ή αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηεο θξίζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, φπσο θαη γηα θάζε 

ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 

6. Πεξηγξαθή ζπλαθώλ κε ην πξνθεξπζζόκελν αληηθείκελν δξαζηεξηνηήηωλ, 

θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ πνπ ζεκειηψλεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.1 ηεο παξνχζεο. 
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7. Αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ 

θαη ζπκπιεξσκέλν ηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη νη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο 

έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2.1 ηεο παξνχζεο. Ρα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία (θαηάινγν ζπλαθψλ 

έξγσλ ή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ/ δεκνζηεχζεσλ, θσηνγξαθηψλ θαζψο θαη 

αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ή/θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ή/θαη δειηία παξνρήο 

ππεξεζηψλ-ηηκνιφγηα θιπ).  

 

ΠΙΝΑΚΑ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Φπζηθό/Ννκηθό πξόζωπν: …………………………………………………………… 

 

ηέιερνο Δηδηθόηεηα Αληηθείκελα ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ 

   

   

   

 

Νη Δλψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηα 

παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κπνξεί λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε ειιείςεσλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη νη Ξξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα πξνζθνκίζνπλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά 

κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ. 

 

Ν Ξξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ 

έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο Ξαξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο 

Άξζξνπ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. 

Αλ θάπνην απφ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά δελ εθδίδεηαη ή δελ θαιχπηεη ζην ζχλνιφ ηνπ φιεο 

ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα αληηθαηαζηαζεί κε έλνξθε 

βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή εηξελνδίθε ζηελ νπνία ζα 

βεβαηψλεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο δελ βξίζθεηαη 

ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

 

4.ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
4.1 Σξόπνο θαη Υξόλνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ 

 
Νη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο απηνπξνζψπσο ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή θνηλνπξαμίαο νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπφ ηνπο, ηδηνρείξσο ζηα γξαθεία 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηνπο Αζπξαγγέινπο, Εαγνξίνπ, κέρξη ηελ 04/09/2015, εκέξα 

Παξαζθεπή θαη ώξα Διιάδνο 13:00 κ.κ. Νη ππνςήθηνη κπνξνχλ ελαιιαθηηθά λα 

απνζηείινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη κέζσ ΔΙΡΑ κε αλαγξαθή ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο, 

κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηελ εμήο δηεχζπλζε: 

Αζπξάγγεινη, Εαγνξίνπ ΡΘ 440 07, µε ηελ έλδεημε γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ ηνπ Ξξφρεηξνπ 

Γηαγσληζκνχ Ξαξνρήο πεξεζηψλ:  
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1) Γηα ην Ρκήκα 1: Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» ηεο Γξάζεο 2 «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο 

& Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ 

Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 

2007-2013» 

ή 

 

2) Γηα ην Ρκήκα 2: Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν «Οξρηδέεο  

ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ»ηεο Γξάζεο 2 «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & 

Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο 

θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» 

 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα έλα από ηα δύν Σκήκαηα ή θαη 

γηα ηα δύν Σκήκαηα ηνπ έξγνπ ζε μερωξηζηνύο Φαθέινπο φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζηελ Ξαξάγξαθν 4.2 ηεο παξνχζεοΞξνθήξπμεο. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο, πξνζθνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

εληαία ην ζχλνιν ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

Αξκφδηνη ππάιιεινη γηα ηελ παξαιαβή πξνζθνξψλ είλαη ε θα. Θνληνγηάλλε Αζελά θαη ε θα. 

Δμάξρνπ Έθε (Ρειέθσλα: 26530-22241, 22245). 

Ξξνζθνξά πνπ ζα ππνβιεζεί κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ή ζα ηαρπδξνκεζεί 

κε εκεξνκελία κεηαγελέζηεξε απηήο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, δε 

ζα ιεθζεί ππφςε θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν.  

 

4.2 Πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

 
Νη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη μερωξηζηάγηα θάζε Ρκήκα , επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε 

εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν αληίγξαθα, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια φζα 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

Νη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη μερωξηζηάγηα θάζε Ρκήκα ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε 

εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη ηα παξαθάησ: 

α. «ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

β. «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ». 

γ. Ρίηινο έξγνπ: 

 

1. Γηα ην Σκήκα 1: Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ»ηεο Γξάζεο 2 «Δλέξγεηεο 

Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ 

Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 

9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» - Αξηζκφο Ξξνθήξπμεο 824/ 21-08-2015. 

ή 

2. Γηα ην Σκήκα 2: Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν «Οξρηδέεο 

ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» ηεο Γξάζεο 2 «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο 
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&Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 

«Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» - Αξηζκφο Ξξνθήξπμεο 824/ 21-08-2015. 

 

δ. Ζκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε.Ρα ζηνηρεία ηνπ Ξξνζθέξνληα (πιήξε επσλπκία, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, 

ηειέθσλν, αξηζκφ ηειενκνηνηππίαο). 

 

Ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο (3) 

δηαθνξεηηθνύο επίζεο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο γηα θάζε Ρκήκα: 

 

α. Πθξαγηζκέλν θάθειν κε έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα πεξηέρεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 3 ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, ζε δχν 

αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα πξσηφηππν θαη 

ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. 

 

β. Πθξαγηζκέλν θάθειν µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ν θάθεινο ζα έρεη φιεο 

ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ν θάθεινο «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» δηαηξείηαη ζηηο εμήο 

ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

ΜΔΡΟ 1: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΚΑΙ 

ΔΙΓΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Ρν κέξνο «Ξιεξφηεηα θαη Αξηηφηεηα ηεο Δθηίκεζεο ηνπ Γεληθνχ θαη Δηδηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ησλ πεξεζηψλ» πεξηιακβάλεη ηελ: 

1. Καηαλόεζε ηωλ ηδηαίηεξωλ απαηηήζεωλ ηνπ έξγνπ - Πεξηγξαθή ηεο 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πινπνίεζεο ηωλ παξαδνηέωλ: Αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, κε πεξηγξαθή ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Ζ παξνπζίαζε ηεο 

κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ζα πξέπεη, ππνρξεσηηθά, λα αλαδεηθλχεη ηε ζπλάθεηα 

θαη θαηαιιειφηεηά ηνπ Ξξνζθέξνληα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

Ρκήκαηνο ηεο Ξξνθήξπμεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ ηηζέκελσλ απαηηήζεσλ. 

2. Καηαιιειόηεηα επηζηεκνληθνύ (-ώλ) ζπκβνύινπ (-ωλ) παξαγσγήο ηνπ θάζε 

Ρκήκαηνο ηεο Ξξνθήξπμεο (εηδηθφηεηα, εκπεηξία θαη απνδεδεηγκέλε γλψζε ησλ 

εηδψλ). 

3. Δκπεηξία ζηνλ γξαθηζηηθό ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ 

εληχπσλ κε ζθνπφ ηε πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε  

4. Φωηνγξαθηθό πιηθόζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

ΜΔΡΟ 2: ΥΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

Ρν κέξνο «Πρήκα Νξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο - Απνηειεζκαηηθφηεηα Νκάδαο Έξγνπ» 

πεξηιακβάλεη: 

1. Καηαιιειόηεηα ζρήκαηνο νξγάλωζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ: Ξεξηγξαθή 

ηεο ζχλζεζεο θαη δνκήο ηεο Νκάδαο Έξγνπ θαη νξηζκφο ζπληνληζηή ηεο Νκάδαο. 

Νξγαλφγξακκα. Θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Νκάδαο. 

Ξεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο. Ξξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ιίζηα ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηα ππφ αλάζεζε Ρκήκαηα.  
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2. Υξνλνδηάγξακκα έξγνπ: Ξαξνπζίαζε αλαιπηηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Θάζε ζειίδα ηεο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλε. 

 

γ. Πθξαγηζκέλν θάθειν µε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». Ν θάθεινο ζα έρεη 

φιεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Ν θάθεινο «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ζα 

πεξηιακβάλεη, ζε δχν αληίγξαθα,ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαηνινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο, ην πνζφ ηεο πξνζθνξάο ζε ΔΟΥ, 

ρσξίο Φ.Ξ.Α. θαη κε Φ.Ξ.Α. 

 

Θα απνθιείνληαη ηνπ δηαγσληζκνχ, πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ζθξαγηζκέλα ζε ηδηαίηεξν 

θάθειν ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη. 

Αλ νη πξνζθνξέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

εμεηάζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνζθνξψλ πξηλ απνθαζίζεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ 

δηαγσληζκνχ. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα λα παξάζρεη 

εγγξάθσο ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά µε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο 

εθπφλεζεο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη επηιεγεί ή ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηαζέηεη ν 

Ξξνζθέξσλ ηηο νπνίεο επαιεζεχεη πξηλ απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά. 

Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη θαζαξέο. Ξξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κε 

νπνηαδήπνηε επηθχιαμε, φξν ή αίξεζε θαζψο θαη νη πξνζθνξέο πνπ θέξνπλ δηνξζψζεηο, 

μέζκαηα, απαιείςεηο ή νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ θαζηζηά ην πεξηερφκελφ ηνπο ακθίβνιν, 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

πφδεηγκα Νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξνπζηάδεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 

 

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 
Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξνζµεηξψµελεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο 

γηα ηνλ πξνζθέξνληα κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν 

αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
 
Νη πξνζθνξέο πνπ παξαιήθζεθαλ έσο ηελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξαγίδνληαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία:  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο,ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γ.Π. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ εηαηξεηψλ ή 

εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο.  

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, θαηαρσξεί 

απηνχο πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξέο. Πηε ζπλέρεηα γηα θάζε Γηαγσληδφκελν απνζθξαγίδεηαη ν 

«ΘΟΗΥΠ ΦΑΘΔΙΝΠ». Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηνπο ηξεηο (3) 

ππνθαθέινπο (δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο) θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη θαη 

ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ‟ έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο 

επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη παξαδίδεηαη ζηελ πεξεζία. 
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Πηελ ζπλέρεηα ή ζε επφκελε ζπλεδξίαζε απνζθξαγίδεηαη ν ππνθάθεινο: «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο» θαη κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη φια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά, αλά 

θχιιν. Πηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, πξνβαίλεη ζε έιεγρν ηεο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ. Ξξνζθνξέο πνπ απνξξίπηνληαη γηα 

ηππηθνχο ιφγνπο, ζε απηή ηε θάζε απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, ζε επφκελε 

ζπλεδξίαζε, απνζθξαγίδεη ηνλ ππνθάθειν: «Ρερληθή Ξξνζθνξά», κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη 

φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο, θαηά θχιιν. Πηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νη νπνίνη δελ 

απνξξίθζεθαλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη, αλά νκάδα, κε βαζκνιφγεζε ησλ 

θξηηεξίσλ, ζπκθψλσο πξνο ηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

 

 ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%) 

1 ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ  

80 

1.1 Θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ- 

Ξεξηγξαθή ηεο Κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

πινπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ. 

 

15 

1.2 Θαηαιιειφηεηα επηζηεκνληθνχ (-ψλ) ζπκβνχινπ (-σλ) 

παξαγσγήο ηνπ αληίζηνηρνπ Ρκήκαηνο ηεο Ξξνθήξπμεο  

30 

1.3 Δκπεηξία ζην γξαθηζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ κε ζθνπφ ηελ πεξηβαιινληηθή 

ελεκέξσζε- επαηζζεηνπνίεζε 

20 

1.4 Φσηνγξαθηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ  15 

2 ΥΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ - 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 

20 

2.1 Θαηαιιειφηεηα ζρήκαηνο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ 

έξγνπ - Δμνπιηζκφο ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

 

10 

2.2 Σξνλνδηάγξακκα έξγνπ 10 

 Ππλνιηθή Βαζκνινγία ΡΑ 100 

 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία γηα θάζε επηκέξνπο θξηηήξην θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 110 βαζκνχο, 

φπσο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 θαζνξίδεηαη ζε 100 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη επαθξηβψο νη 

απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο 

 απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ηεο Ξξνθήξπμεο 

Ππλνιηθή βαζκνινγία ΡΑ ελφο δηαγσληδνκέλνπ κηθξφηεξε απφ 80 βαζκνχο ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη απνθιεηζκφ απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία. 

Ζ απφθιηζε θάιπςεο ππνρξεσηηθψλ φξσλ θαζψο θαη ε ππεξθάιπςε ππνρξεσηηθψλ ή 

πξναηξεηηθψλ φξσλ ζα εμεηάδεηαη αλά θξηηήξην θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη ιεπηνκεξψο.  

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο (ΡΑ) ηνπ δηαγσληδνκέλνπ πξνθχπηεη σο 

άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο βαζκνινγηψλ ησλ θξηηεξίσλ 1 θαη 2 ηνπ παξαπάλσ πίλαθα. 

Ζ βαζκνιφγεζε εθάζηνπ ησλ θξηηεξίσλ 1 θαη 2 γίλεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο.  
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Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ησλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ θαη ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο, 

ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, πξνρσξεί ζηε 

ζχληαμε πξαθηηθνχ ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο. 

Ρα παξαπάλσ πξαθηηθά, δηαβηβάδνληαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε 

νπνία εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο.  

Κεηά ηελ άπξαθηε πξνζεζκία ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο, νξίδεη ηελ εκέξα αλνίγκαηνο ησλ θαθέισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ ηελ 

παξαπάλσ εκέξα ειεθηξνληθά ή κε ηειενκνηνηππία ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ 

απνθιείζζεθαλ θαη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ ζρεηηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

Θαηά ηελ εκέξα αλνίγκαηνο ησλ θαθέισλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη νη 

πνθάθεινη: «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» – γηα φζεο Ξξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο. Όζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη νη ζρεηηθνί 

ππνθάθεινη θιεηζηνί ζηνπο απνθιεηζζέληεο. Θαηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ ππνθαθέισλ: 

«Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη θαηά θχιιν, φια ηα πξσηφηππα 

θχιια ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο.  

 

Οηθνλνκηθή αμηνιόγεζε 

Έθαζηνο δηαγσληδφκελνο βαζκνινγείηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά κε ηνλ ηχπν: 

 

ΟΑ= 
ΥΟΠ 

x 100 
ΟΠΓ 

 Όπνπ:   ΝΑ  =   Βαζκνινγία νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηαγσληδνκέλνπ 

            ΣΝΞ =   Σακειφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά κεηαμχ φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

            ΝΞΓ =   Νηθνλνκηθή πξνζθνξά δηαγσληδνκέλνπ 

Ζ βαζκνινγία ΝΑ ζηξνγγπιεχεηαη ζηνλ πιεζηέζηεξν αθέξαην. 

 

 

 

πλνιηθή αμηνιόγεζε 

Νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο θαζνξίδνληαη ζε 80% 

θαη 20% αληίζηνηρα δεδνκέλνπ φηη ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί εμεηδηθεπκέλε 

ππεξεζία.   

Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

 

ΣΒ = ΣΑ x 80% + OAx 20% 

 

φπνπ  

 ΡΒ   =   Ν ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ 

 ΡΑ   =   Βαζκνινγία ηερληθήο αμηνιφγεζεο δηαγσληδνκέλνπ 

 ΝΑ  =   Βαζκνινγία νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο δηαγσληδνκέλνπ 

 

Ν ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ ηχπν κε αθξίβεηα ελφο 

δεθάηνπ ηεο κνλάδαο. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη µε ηζφηηµεο πξνζθνξέο επηιέγεηαη ν 

αλάδνρνο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ δηαπξαγκάηεπζεο, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο 

πνπ είραλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. 
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Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

Αλ ζε νπνηαδήπνηε ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο δηαπηζησζεί φηη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ δελ έρεη 

ηηο ηδηφηεηεο πνπ δειψζεθαλ απφ ηνλ Ξξνζθέξνληα, γηα ηηο νπνίεο θαη βαζκνινγήζεθε, 

ειάρηζηε ζπλέπεηα ζα είλαη ν κεδεληζκφο ηεο. 

 

7.ΔΝΣΑΔΙ 

 
Δλζηάζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ζην αξκφδην φξγαλν γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο 

ζπκκεηνρήο πξνζθέξνληα ζε απηφλ θαη ηεο δηελέξγεηάο ηνπ, έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή 

απφθαζε, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο (ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) ζχκθσλα κε ην 

Άξζξν 15 ηνπ ΞΓ 118/2007. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη 

παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ µε ην 0,10% επί ηεο 

πξνυπνινγηδφµελεο αμίαο ησλ ππφ πξνθήξπμε ππεξεζηψλ, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξν ησλ 1.000,00 € θαη κεγαιχηεξν ησλ 5.000,00 €. 

Δλζηάζεηο πνπ ζα ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, ή ζα ππνβάιινληαη εθηφο 

ησλ ηηζέκελσλ πξνζεζκηψλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

8. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

 
Ζ ζχκβαζε ζα δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη ζα θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ην 

Τπόδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε 

ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα Ξξνθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ, ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε 

απνδνρή απφ ην δηαγσληδφκελν φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο, κε ηελ 

επηθχιαμε φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Άξζξνπ 12 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007. 

Ν Ξξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο, ηαπηφρξνλα, ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

 

1. Γηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή Τπεύζπλε Γήιωζε ηωλ 

Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ηεο παξνύζεο Γηαθήξπμεο θαη είλαη ηα εμήο:  

 

Α. Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

 Α.1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη 

δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην αδίθεκα απφ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. Α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ 

118/2007 θαη ζπγθεθξηκέλα  γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 

ηνπ Ξ.Γ. 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Θψδηθα ζρεηηθφ κε 

ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.  

 Α.2. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, 

απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε 
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δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) 

ηνπ εδ. Α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ 118/2007 θαηαζηάζεηο.  

 Α.3. Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. Α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ 118/2007. Πε 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.  

 Α.4. Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

Β. Οη Αιινδαπνί πνιίηεο: 

 Β.1. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 

118/2007.  

 Β.2. Πηζηνπνηεηηθό ηεο θαηά πεξίπηωζε αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε 

ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.  

 Β.3. Πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο εγθαηάζηαζεο ηνπο, από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη 

ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

 

Γ. Σα λνκηθά πξόζωπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

1. Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ α θαη β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, αληίζηνηρα.  

2. Ξηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (Α'101), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).  

3. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 

γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε 
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δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.  

4. Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα 

πεξεζία ηεο Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο 

νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή 

εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην 

ηκήκα ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

 

Γ. Οη πλεηαηξηζκνί:  

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ Ππκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.  

2. Ρα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Ξ.Γ, 118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο 

πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο (2) ηνπ εδ. 

γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ξ.Γ. 118/2007.  

3. Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.  

 

Δ. Οη Δλώζεηο/ Κνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά : 

Γηα θάζε κέινο ηεο Έλσζεο / Θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

αλσηέξσ αλαιπηηθά απαξηζκνχληαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (εκεδαπφ/αιινδαπφ θπζηθφ 

πξφζσπν ηεο παξνχζεο). 

Πε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλα απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ 

ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα 

αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε Βεβαίσζε ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ, ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ή Δηξελνδίθε, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ 

αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Ζ Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ πνςεθίνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

2. Σελ Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ηωλ όξωλ ηεο ζύκβαζεο ζύκθωλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην Άξζξν 13 ηεο παξνύζεο Πξνθήξπμεο θαη ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. 

 

Αλ παξέιζεη ε παξαπάλσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ ρσξίο ν Ξξνζθέξσλ λα 

πξνζέιζεη γηα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ή αξλεζεί λα θαηαζέζεη, πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο, νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ θαη εγγπήζεσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή, 

κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κπνξεί λα ηνλ θεξχμεη έθπησην απφ ηελ 

θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ θαη λα 

απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο ή ηελ 

επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ. Θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη ζε βάξνο ηνπ 

θαη επηθέξεη ηε ιήςε θάζε κέηξνπ γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 



 

 

 
       ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

                 ΕΣΠA  Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

Αζπξάγγεινη Γήκνπ Εαγνξίνπ, Ρ.Θ. 44007 Ησάλληλα,   Ρει. /Fax. 26530-22241, 22245 

Website: www.pindosnationalpark.gr    e-mail: pindos.np@gmail.com 

 

- 25 - 

Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν 

Αλάδνρνο ζα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ 

ζα είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ 

εδξεχνπλ ζηα Γξεβελά. 

 

 

9. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

 
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θάζε Ρκήκαηνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο νξίδεηαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο θαη ηελ 30/11/2015. Ιεπηνκέξεηεο θαη αθξηβέο 

ρξνλνδηάγξακκα ζα θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 

Ρα παξαδνηέα ηνπ θάζε Ρκήκαηνο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

Ρα παξαδνηέα ηνπ Σκήκαηνο 1: Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν «Σα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ»αθνξνχλ: 

 

1. Ρνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000) αληίηππα δίγιωζζνπ βηβιίνπ – ιεπθώκαηνο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

2. Ρν ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ (master images), νη νπνίεο ζα παξαδνζνχλ 

ζε ζθιεξφ θνξεηφ δίζθν, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

3. Νη ζέζεηο εληνπηζκνχ (κέζσ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ΔΓΠΑ 87) φισλ ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ εηδψλ, ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ GIS. 

4. Νη καθέηεο ηνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο θαη ηνπ εμσθχιινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

πςειήο αλάιπζεο (Press resolution) θαη ζε ρακειή αλάιπζε (Screen resolution) γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ξ.Β.Ξ, θαζψο θαη ζε εθηππψζηκε ςεθηαθή κνξθή 

(αξρείν pdf). 

5. Ρνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000) αληίηππα πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο (CD ή DVD), φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

 

Όια ηα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ ζηελ έδξα πεξεζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηνπο 

Αζπξαγγέινπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ. 

Ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

Ρα παξαδνηέα ηνπ Σκήκαηνο 2: Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν «Οξρηδέεο 

ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» αθνξνχλ: 

 

1. Ρνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000) αληίηππα δίγιωζζνπ βηβιίνπ-ιεπθώκαηνο φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

2. Ρν ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ (master images), νη νπνίεο ζα παξαδνζνχλ 

ζε ζθιεξφ θνξεηφ δίζθν, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

3. Νη ζέζεηο εληνπηζκνχ (κέζσ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ΔΓΠΑ 87) φισλ ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ εηδψλ ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ GIS. 

4. Νη καθέηεο ηνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο θαη ηνπ εμσθχιινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

πςειήο αλάιπζεο (Press resolution) θαη ζε ρακειή  αλάιπζε (Screen resolution) γηα 
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ηε ρξήζε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ξ.Β.Ξ, θαζψο θαη ζε εθηππψζηκε ςεθηαθή κνξθή 

(αξρείν pdf) 

 

Όια ηα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ ζηελ έδξα πεξεζηψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηνπο 

Αζπξαγγέινπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ. 

 

Ιεπηνκέξεηεο ζα θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν. 

 

Όιν ην πιηθό πνπ ζα παξαρζεί κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα πεξηιακβάλεη νξαηή 

κλεία ζηα ζηνηρεία θαη ηα ινγόηππα  πνπ αλαθέξεη ν Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε θαη ηελ δεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ 

Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 - 2013. 

Ξξηλ ηελ ηειηθή εθηχπσζε, ν αλάδνρνο ζα δψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα επαξθή δείγκαηα 

εθηππψζεσλ. 

Ζ έγθξηζε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ηελ ηειηθή κνξθή 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζα παξαρζεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγγξάθσο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έληππνπ πιηθνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, ε αξρηθή θφπηα (κήηξα) γηα φιν ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί, ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ εθδφζεσλ θαη νη θσηνγξαθίεο, ζα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ. 

 

10. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 
Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί ζε Δπξψ (€). Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη µε 

επηηαγή ε νπνία ζα εθδίδεηαη ζην φλνκά ηνπ βάζεη ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηηκνιφγην, 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, δειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην ή λφκηκε εμνπζηνδφηεζε, ζε πεξίπησζε µε απηνπξφζσπνπ εκθαλίζεσο ηνπ 

δηθαηνχρνπ θ.ι.π.). 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη εθάπαμ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζα ζπλδέεηαη 

κε ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ θαη ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπο ζχκθσλα κε ην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑηεο παξνχζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο – Ξαξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζή 

ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

11. ΚΡΑΣΗΔΙ 

 
Όιεο νη ζρεηηθέο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 

(παξαθξάηεζε θφξνπ, Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη ραξηφζεκν επί απηνχ 

θηι). 

 

12. ΤΠΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 
Ν Αλάδνρνο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξίζεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ν Αλάδνρνο κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν 

ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην πξφζσπν ην νπνίν δελ έρεη πεξηιεθζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ρελ πιήξε επζχλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο. 

 



 

 

 
       ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

                 ΕΣΠA  Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

 

 

Αζπξάγγεινη Γήκνπ Εαγνξίνπ, Ρ.Θ. 44007 Ησάλληλα,   Ρει. /Fax. 26530-22241, 22245 

Website: www.pindosnationalpark.gr    e-mail: pindos.np@gmail.com 

 

- 27 - 

13. ΔΓΓΤΗΔΙ 

 
Νη εγγπήζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ ηεο 

παξνχζεο θαη εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

λφκηκα ζηελ Διιάδα ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (ΔΝΣ) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ θξαηψλ απηψλ, απηφ 

ην δηθαίσκα. 

Δγγπήζεηο πνπ εθδίδνληαη ζε άιιν θξάηνο εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Δηδηθφηεξα απαηηνχληαη νη αθφινπζεο εγγπήζεηο: 

Α. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 Ζ εγγχεζε απηή εθδίδεηαη ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηφ 5%, επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο θάζε Ρκήκαηνο ηνπ 

έξγνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ δεηά ε Ξξνθήξπμε. 

 

Β. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

  Ν Ξξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο θάζε Ρκήκαηνο ηνπ 

έξγνπ ρσξίο Φ.Ξ.Α. Ζ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο. 

 Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ 

ρξφλν παξάδνζεο θαηά δπν κήλεο. 

 Πε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε παξαπάλσ Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή παξαηείλεηαη γηα αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνπ αθνξά ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο, 

επηζηξέθεηαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Νη εγγπήζεηο ησλ 

ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο δπν ζπκβαιιφκελνπο. 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο θνξέσλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

 

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο πξνζθνξάο, 

ηπρφλ δε παξαβίαζή ηνπο απφ ηνπο ππνςεθίνπο ή δηαηχπσζε επηθπιάμεσλ ή αηξέζεσλ ή 

φξσλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην δηαγσληζκφ.  

Όια ηα ζηνηρεία, πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζεσξνχληαη 

δεζκεπηηθά γηα ηνπο ππνςεθίνπο.  

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο ή πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο, δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  
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Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην 

επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη µε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη µφλν 

ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Απφ ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ θαη ζε θάζε 

θάζε ηεο δηαδηθαζίαο απηνχ ηεθκαίξεηαη ακάρεηα ε πιήξεο απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ 

ππνςεθίνπ ησλ φξσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα ζην 

ζχλνιφ ηνπο. 

Ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ, δε δεζκεχεηαη γηα ηελ 

ηειηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα καηαηψζεη, λα 

αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή 

ακνηβήο ή απνδεκίσζεο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ ζηνπο ππνςεθίνπο. 

Νη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη νπδεµίαο απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο µε ηε ζχληαμε θαη 

ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, Φαθέισλ, Ξξνζθνξάο θιπ. 

Θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ 

Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ, απφ ηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί, ζα επηιχεηαη απφ ηα 

εδξεχνληα ζηα Γξεβελά αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εάλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε (αιιαγή ΦΞΑ, αληηθαηάζηαζε κέινπο Έλσζεο θ.ι.π.) θαη κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΞΞΔΟΑΑ. Πε 

θάζε πεξίπησζε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλαιινίσην.  

Ρν αλαιπηηθφ ηεχρνο ηεο Ξξνθήξπμεο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλν γηα 15 εκέξεο ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ: 

www.pindosnationalpark.gr, ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π) θαη ζηνλ Ξίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ 

Αψνπ θαη Ξίλδνπ ελψ Ξεξίιεςε ηεο Ξξνθήξπμεο ζα βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ Φνξέα ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα: http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark. 

http://www.pindosnationalpark.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α :ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
 
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΣΜΗΜΑ 1: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΔΤΚΩΜΑΣΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΣΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΑ 

ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΠΙΝΓΟΤ»  

Ρν έξγν αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ καληηαξηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηελ παξαγσγή (δεκηνπξγία - 

ζρεδηαζκφ - εθηχπσζε) δίγισζζνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, 

κε ελδεηθηηθφ ηίηιν «Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ».  

Ζ έθδνζε ζα πεξηέρεη εηζαγσγηθά θείκελα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ηεο αμία, ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, 

θείκελα γηα ηα είδε βιάζηεζεο θαη ηα είδε ρισξίδαο, ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κπθήησλ πνπ απαληψληαη ζηελ πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα (70) θαηαγεγξακκέλσλ 

καληηαξηψλ ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά απφ άπνςε 

εδσδηκφηεηαο – ηνμηθφηεηαο, είλαη ζπάληα θαη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία ή είλαη είδε ηδηαίηεξεο 

αηζζεηηθήο αμίαο (βι. ζπλνδεπηηθφ θαηάινγν ζην ηέινο ηνπ παξφληνο). 

Αλαιπηηθά ην βηβιίν - ιεχθσκα ζα πεξηέρεη 2 ηνπιάρηζηνλ πξσηνγελείο θσηνγξαθίεο γηα 

θάζε έλα είδνο, απφ ηα 70 καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε έθδνζε, νη 

νπνίεο ζα αλαδεηθλχνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, γισζζάξη, επξεηήξην, παξαξηήκαηα θαη 

ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία [ζχλνιν πξσηνγελψλ θσηνγξαθηψλ (εηδψλ θαη ελδηαηηεκάησλ) απφ 

ηελ πεξηνρή: ηνπιάρηζηνλ 140].  

Δηδηθφηεξα ζα αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

1. Γηεζλήο νλνκαζία ηνπ είδνπο ζηα ιαηηληθά  

2. Απφδνζε ηεο νλνκαζίαο ηνπ είδνπο ζηα ειιεληθά θαη ιατθέο νλνκαζίεο ηνπ, κε 

έκθαζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ 

3. Φαηλφηππνο-νηθνινγία: πνηα πεξίνδν θαξπνθνξεί, κε πνην ηξφπν (κνλαρηθά,  

θαηά νκάδεο, θνπαδηαζηά), πνχ (ζην έδαθνο, αλάκεζα ζε βειφλεο, ζε μχιν), 

ζε ηη είδνπο ελδηαίηεκα (πεπθνδάζε, ιηβάδηα, αθηέο), πφζν ζπλεζηζκέλν ή 

ζπάλην είλαη ζηελ πεξηνρή 

4. Κνξθνινγία (δηαζηάζεηο, κνξθή, πθή, ρξψκαηα, κπξσδηά, γεχζε, θιπ.). λα 

αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ην είδνο έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο εμέιημήο ηνπ. 

5. Κηθξνζθνπία (Βαζηδηνζπφξηα ή Αζθνζπφξηα θαη άιια κηθξνζθνπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απνηεινχλ δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά)  

6. Θιεηδί αλαγλψξηζεο (βαζηθά δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά)  

7. Ξαξαηεξήζεηο-Ππγθξίζεηο κε ζπλαθή είδε: ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

αλαθνξά ησλ ζπλαθψλ εηδψλ ζε άιιε ζειίδα λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηεο 

θαη λα αλαθέξεηαη θαη ζε απηά ε ηνμηθφηεηα ή ε εδσδηκφηεηά ηνπο. Λα 

θαζνξηζηεί ην επίπεδν ζπλάθεηαο θαη ζε ζρέζε κε ην ελδηαίηεκά ηνπο θαη  θάζε 

αλαθνξά λα ζπλνδεχεηαη κε θιεηδί αλαγλψξηζεο ησλ βαζηθψλ δηαγλσζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ.    

8. Δδσδηκφηεηα / ηνμηθφηεηα /άιιεο ρξήζεηο.  

9. Σάξηε θαηαλνκήο ηνπ θάζε είδνπο κπθήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ 

Βφξεηαο Ξίλδνπ 

10.  Βηβιηνγξαθία        
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11.  Δπξεηήξην.         

Πηα θείκελα ζα ηνλίδνληαη ηα βαζηθά δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο. Πε 

πεξίπησζε νκνηφηεηαο κε άιια είδε ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη δηαρσξηζκνχ 

κεηαμχ ηνπο. 

Ρπρφλ ζπάληα είδε ή λέεο θαηαγξαθέο ζα πξέπεη λα είλαη έγθπξα είηε κε δεκνζίεπζε, είηε κε 

πηζηνπνίεζε απφ ηξάπεδα δεηγκάησλ ζε θάπνην παλεπηζηήκην ή εηδηθφ ίδξπκα.  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΝΣΤΠΩΝ: 1.000 

ΓΛΩΑ: ειιεληθή θαη αγγιηθή 

ΥΑΡΣΙ:170 γξ. καη εζσηεξηθά (επεμεξγαζία: βεξλίθη γπαιηζηεξφ)  

ΓΙΑΣΑΔΙ: 22 χςνο × 24 πιάηνο 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΙΓΩΝ: 204 

ΑΡΙΘΜΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΛΔΤΚΩΜΑΣΟ: ηνπιάρηζηνλ 140  

ΑΡΙΘΜΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΤΜΔΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ: ηνπιάρηζηνλ 260 

ΥΡΩΜΑΣΑ: ηεηξαρξσκία  

ΔΞΩΦΤΛΛΟ:140γξ. καη Bristol (αηχπσην) παλφδεην κε ηεηξάρξσκν θάιπκκα - 

θνπβεξηνχξα  

ΚΟΤΒΔΡΣΟΤΡΑ ΔΞΩΦΤΛΛΟΤ: 200γξ. καη, 1 φςε ηεηξάρξσκε, 80x 22.5 αλάπηπγκα κε 

πιαζηηθνπνίεζε  

ΒΙΒΛΙΟΓΔΙΑ: ξαθηφ θαιιηηερληθφ παλφδεην κε ρξπζνηππία ή αζεκνηππία ζε εμψθπιιν 

θαη ζε ξάρε 

ΠΟΛΤΜΔΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (CD ή DVD): Θα πεξηέρεη θσηνγξαθηθφ αξρείν, ζχληνκε 

πεξηγξαθή θαη ζέζεηο εληνπηζκνχ (κέζσ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ΔΓΠΑ 87) ησλ 70 

εηδψλ καληηαξηψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ιεχθσκα- βηβιίν θαη επηπιένλ 130 

ηνπιάρηζηνλ εηδψλ καληηαξηψλ πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ. Ζ πνιπκεζηθή εθαξκνγή ζα είλαη ηππσκέλε θαη επηθνιιεκέλε κε ζήθε ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπ νπηζζφθπιινπ. 

 

ΛΟΙΠΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ 

Νη παξαδνηέεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο (master images) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Α/Α 
Πεξηγξαθή ηερληθήο ή ιεηηνπξγηθήο 

απαίηεζεο 
Τπνρξεωηηθή Απαίηεζε 

1 
Φσηνγξαθίεο ζε αζπκπίεζηε κνξθή 

RAW 

400 

2 Τεθηαθά αληίγξαθα ζε κνξθή TIFF 400 

3 Αξρεία πξνβνιήο ζε κνξθή JPEG 400 

4 Αλάιπζε θσηνγξαθηψλ 16 Mpixels θαη‟ ειάρηζην 

5 
Αλάιπζε ςεθηνπνίεζεο ςεθηαθψλ 

αληηγξάθσλ 

Ίζε κε ηε θπζηθή αλάιπζε 

ηεο ιήςεο 

6 
Αλάιπζε ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ 

πξνβνιήο 

~72 dpi 

7 Βάζνο ρξψκαηνο θσηνγξαθηψλ 24 bit έγρξσκν 

8 Βάζνο ρξψκαηνο ςεθηαθψλ 

αληηγξάθσλ 

24 bit έγρξσκν 

9 Βάζνο ρξψκαηνο αξρείσλ πξνβνιήο 24 bit έγρξσκν 
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10 Γηαζηάζεηο εηθφλαο θσηνγξαθίαο 100% 

11 Γηαζηάζεηο ςεθηαθνχ αληηγξάθνπ 100% ηνπ πξσηφηππνπ 

12 
Γηαζηάζεηο αξρείνπ πξνβνιήο 400 pixels ζηε κεγαιχηεξε 

δηάζηαζε 

13 

Κεηαδεδνκέλα (metadata) γηα φιεο ηηο 

κνξθέο εηθφλσλ ζην πξφηππν 

Exchangeableimagefileformat (EXIF) ή 

ζην πξφηππν 

InternationalPress&Telecommunication

sCouncil (IPTC) 

ΛΑΗ 

14 

Geotagginραξαθηεξηζηηθά 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ιήςεο 

ελζσκαησκέλα ζην πξφηππν metadata 

ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εηθφλαο 

ΛΑΗ 

 

Πηα είδε φπνπ ηα κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ βαζηθά δηαγλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, απηά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη λα 

παξνπζηάδνληαη κε κηθξνθσηνγξαθίεο (θσηνγξαθίεο απφ κηθξνζθφπην).  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έληππνπ πιηθνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, ε αξρηθή θφπηα (κήηξα) γηα φιν ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί, ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ εθδφζεσλ θαη νη θσηνγξαθίεο, ζα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ. 

Ζ έθδνζε ζα πξέπεη λα ιάβεη Γηεζλή Ξξφηππν Αξηζκφ Βηβιίνπ (ISBN). 

Ρν ηειηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά άξηην, ειθπζηηθφ, κε πςειήο αλάιπζεο θαη 

αηζζεηηθήο θσηνγξαθίεο θαη ρξεζηηθφ. 

Ρα θείκελα ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ ακεζφηεηα, ηελ επηζηεκνληθφηαηα θαη ηε 

βαηφηεηά ηνπο έηζη ψζηε ην ηειηθφ πιηθφ λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ελδηαθέξνλ εηδηθψλ 

αιιά αληηζέησο λα απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ.  

Ξξηλ ηελ ηειηθή εθηχπσζε ν αλάδνρνο ζα δψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα επαξθή δείγκαηα 

εθηππψζεσλ. 

Ζ έγθξηζε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ηελ ηειηθή κνξθή 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζα παξαρζεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγγξάθσο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Όιν ην πιηθό πνπ ζα παξαρζεί κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα πεξηιακβάλεη νξαηή 

κλεία ζηα ζηνηρεία θαη ηα ινγόηππα  πνπ αλαθέξεη ν Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε θαη ηελ δεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ 

Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 - 2013. 

 

Καηάινγνο 70 εηδώλ καληηαξηώλ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθδνζε:  

Α/

Α 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΚΟΙΝΗ 

ΟΝΟΜΑΙΑ 

Βηβιηνγξαθία 

(1) (2) 

1 Agaricus augustus Αγαξηθφ ην κεγαινπξεπέο + + 

2 Agaricus urinascens  Αγαξηθφ ην νπξφζκν +  

3 Agaricus Αγαξηθφ ην μαλζφδεξκν + + 
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xanthodermus 

4 Albatrellus cristatus  Αικπαηξέιινο ν ινθηνθφξνο + + 

5 Amanita caesarea  Ακαλίηεο ν θαηζαξηθφο  + + 

6 Aanita muscaria Ακαλίηεο ν κπγνθηφλνο + + 

7 Amanita pantherina Ακαλίηεο ν πάλζεξαο + + 

8 Amanita phalloides Ακαλίηεο ν θαιινεηδήο + + 

9 Amanita rubescens  Ακαλίηεο ν θαηζαξηθφο  + + 

10 Amanita verna Ακαλίηεο ν εαξηλφο  + + 

11 Amanita vittadini Ακαλίηεο ηνπ vittadini +  

12 Armillaria mellea Αξκηιιάξηα ε κειηηφρξσκε + + 

13 Boletus aereus  Βσιίηεο ν ράιθεηνο (ν ραιθφρξσκνο) + + 

14 Boletus edulis  Βσιίηεο ν εδψδηκνο  + + 

15 

Coprinopsis picacea 

(Bull) Θνπξηλφςε ε θαξαθαμνεηδήο 
+  

16 Boletus reticulatus Βσιίηεο ν δηθηπσηφο +  

17 

Cortinarius 

harcynicus  Θνξηηλάξηνο ν αξθπληθφο 
+  

18 Calocybe gambosa  Θαινθχβε ε νηδίπνδε +  

19 Cantarellus cibarius Θαλζαξίζθνο ν θαγψζηκνο + + 

20 Clathrus ruber Θηγθιτδσκα ην εξπζξφ (θιάζξνο ν θφθθηλνο) + + 

21 Craterellus lutescens  Θξαηεξίζθνο ν ρξπζίδσλ +  

22 Fomes fomentarius Φφκεο ν ελαπζκαηηθφο (θνκήο ν εχθιεθηνο) + + 

23 Coprinus comatus  Θνπξίλνο ν θνκήηεο (ν δαζχηξηρνο) + + 

24 

Craterellus 

tubaeformis  Θξαηεξίζθνο ν ζαιπηγγφκνξθνο 
+  

25 Ganoderma lucidum  

Γαλνδέξκα ην ιακπεξφ (Γαλνδέξκα ην 

γπαιηζηεξφ) 
+ + 

26 Guepinia helvelloides Γθνπεπίληα ε ιαραλνεηδήο +  

27 Helvella crispa  Διβέιια ε ζγνπξή  + + 

28 Gyromitra esculenta  Γπξνκίηξα ε εδψδηκε + + 

29 Hericium erinaceus Δξίθην ην ζθαληδνρνηξίλν (εξίθην ην αγθαζσηφ) + + 

30 Hygrocybe conica  γξνθχβε ε θσληθή  +  

31 Hydnellum peckii  Yδλίζθνο ηνπ Peck +  

32 

Leccinellum 

cropipodium  Ιεηζηλέιιν ην θξνθηπφδην 
+  

33 Leccinellum lepidum  Ιεηζηλέιιν ην ιεπηδσηφ +  

34 

Hygrophorus 

marzuolus  γξνθφξνο ν καξηηάηηθνο 
+  

35 Mutinus caninus Φαιιίθζνο ν θπληθφο (κνπηίλνο ν ζθπιίζηνο) + + 

36 Mycena renati Κπθήλε ηνπ Renat +  

37 Scudiger oregonensis Αζπηδνθφξνο ηνπ φξεγθνλ +  

38 

Stropharia 

aureginosa  

Πηξνκθάξηα ε γαηνπξάζηλε (ζηξνκθάξηα ε 

ραιθνπξαζηλε)  
+ + 

39 Lactarius deliciosus  Ιαθηάξηνο ν λφζηηκνο + + 

40 

Laetiporus 

sulphureus  Φαηδξφπνξνο ν ζεηαθέληνο ( ν ζεηνθίηξηλνο) 
+ + 

41 

Volvariella 

bombycina Βνιβαξίζθε ε βνκβπθέληα 
+  

42 Agaricus campestris Αγαξηθφ ην πεδηλφ (αγαξηθφ ην θεπεπηηθφ) + + 

43 Lepiota pseudolilacea Ιεπηψηα ε ςεπδνηψδεο +  
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44 Lycoperdon perlatum Ιπθφπεξδν ην καξγαξηηαξέλην( ην πιαηχ) + + 

45 Macrolepiota procera Καθξνιεπηφηα ε ςειή  +  

46 Marasmius oreades  Καξάζκηνο ν νξεηάδεο (ησλ λπκθψλ ) + + 

47 Morchella elata Κνξρέιια ε εμέρνπζα +  

48 Morchella esculenta  Κνξρέιια ε εδψδηκε + + 

49 Omphalotus olearius  Νκθαισηφο ησλ ειαηψλσλ +  

50 

Oudemansiella 

mucida Νπδεκαλζηέιια ε κπμψδεο (γινηψδεο) 
+ + 

51 Panellus stπpticus Ξαλέιινο ν ζηππηηθφο + + 

52 Polyporus squamosus Ξνιχπνξνο ν ιεπηδσηφο + + 

53 Paxillus involutus Ξαμίιινο ν εζσζηξεθήο   

54 Phallus impudicus  Φάιινο ν αλαίζρπηνο  + + 

55 

Pluteus 

atromarginatus 

Ξινπηένο ν κειαλφρεηινο (Ξινχηνο ν 

καπξφρεηινο) 
+ + 

56 Otidea onotica Υηηδέα ε νλσηηθή +  

57 

Pleurotus 

nebrodensis Ξιεπξσηφο ν λεβξφδηνο 
+  

58 Pleurotus ostreatus  Ξιεπξσηφο ν νζηξεψδεο + + 

59 Pluteus romellii Ξινπηένο ηνπ Romell  + 

60 Ramaria botrytis  Οακάξηα ε βνηξχηηο +  

61 Ramaria apiculata Οακάξηα ε νμχιεθηε +  

62 Russula cyanoxantha Ονπζνχια ε θπαλφμαλζε +  

63 Russula virescens  Ονπζζνχια ε πξαζηλίδνπζα + + 

64 Verpa bohemica  Βέξπα ε βνεκηθή  +  

65 Sparassis crispa Ππάξαμε ε ζγνπξή  + + 

66 Suillus granulatus  Σνίξηνο ν θνθθηδσηφο +  

67 

Tricholoma 

aurantium Ρξηρφισκα ην πνξηνθαιί 
 + 

68 Tuber aestivum Νίδεκα ην ζεξηλφ + + 

69 Tuber brumale  Νίδεκα ην ρεηκεξηλφ +  

70 

Volvariella 

bombycina Βνιβαξίζθε ε βνκβπθέληα 
 + 

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία 

1. Θσλζηαληηλίδεο Γ., 2014. Μανιτάρια - υωτογραυικός οδηγός μανιταροσσλλέκτη, 2ε 

έθδνζε, Γξεβελά. 

2. Γηακαληήο Π., 1992. Ρα Καληηάξηα ηεο Διιάδνο, εθδφζεηο Ηψλ, Αζήλα 

 

ΣΜΗΜΑ 2:ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΛΔΤΚΩΜΑΣΟ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «ΟΡΥΙΓΔΔ ΣΟΤ 

ΔΘΝΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΠΙΝΓΟΤ» 

Ρν έξγν αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ νξρενεηδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ κε βάζε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηελ παξαγσγή (δεκηνπξγία - ζρεδηαζκφ - 

εθηχπσζε) ζρεηηθνχ δίγισζζνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, κε 

ηίηιν «Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ». Δηδηθφηεξα, ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαδήηεζε ησλ εηδψλ νξρενεηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο (έξεπλα πεδίνπ, επηβεβαίσζε 

παιαηφηεξσλ θαηαγξαθψλ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ζέζεσλ). 

Πηα θείκελα ζα ηνλίδνληαη ηα βαζηθά δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο. Πε 

πεξίπησζε νκνηφηεηαο κε άιια είδε ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη δηαρσξηζκνχ 

κεηαμχ ηνπο. 
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Ζ έθδνζε ζα πεξηιακβάλεη εηζαγσγηθά θείκελα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ηεο αμία, ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, 

θείκελα γηα ηα είδε βιάζηεζεο θαη ηα είδε ρισξίδαο, ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαζψο θείκελα 

γηα ηελ νηθνγέλεηα ησλ νξρενεηδψλ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ κέρξη ζήκεξα 

γλσζηψλ νξρενεηδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ.  

Αλαιπηηθά, ην βηβιίν - ιεχθσκα ζα πεξηέρεη 2 ηνπιάρηζηνλ πξσηνγελείο θσηνγξαθίεο γηα 

θάζε έλα απφ ηα 60 είδε νξρενεηδώληνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ (βι. ζπλνδεπηηθφ 

θαηάινγν ζην ηέινο ηνπ παξφληνο), ηα νπνία είλαη ζπάληα θαη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία ή είλαη 

είδε ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο, ηελ αλαιπηηθή  πεξηγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

θπξηφηεξσλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, γισζζάξη, επξεηήξην, παξαξηήκαηα θαη ελδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία (ζχλνιν πξσηνγελψλ θσηνγξαθηψλ (εηδψλ θαη ελδηαηηεκάησλ) απφ ηελ 

πεξηνρή: ηνπιάρηζηνλ 120).  

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΝΣΤΠΩΝ: 1.000 

ΓΛΩΑ: ειιεληθή θαη αγγιηθή 

ΥΑΡΣΙ:170 γξ. καη εζσηεξηθά (επεμεξγαζία: βεξλίθη γπαιηζηεξφ)  

ΓΙΑΣΑΔΙ: 22 χςνο × 24 πιάηνο 

ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΙΓΩΝ: 204 

ΑΡΙΘΜΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΛΔΤΚΩΜΑΣΟ: ηνπιάρηζηνλ 120   

ΥΡΩΜΑΣΑ: ηεηξαρξσκία  

ΔΞΩΦΤΛΛΟ:140γξ. καη Bristol (αηχπσην) παλφδεην κε ηεηξάρξσκν θάιπκκα - 

θνπβεξηνχξα  

ΚΟΤΒΔΡΣΟΤΡΑ ΔΞΩΦΤΛΛΟΤ: 200γξ. καη, 1 φςε ηεηξάρξσκε, 80x 22.5 αλάπηπγκα κε 

πιαζηηθνπνίεζε  

ΒΙΒΛΙΟΓΔΙΑ: ξαθηφ θαιιηηερληθφ παλφδεην κε ρξπζνηππία ή αζεκνηππία ζε εμψθπιιν 

θαη ζε ξάρε 

 

ΛΟΙΠΔ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ 

Νη παξαδνηέεο ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο (master images) ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα  

 

Α/Α 
Πεξηγξαθή ηερληθήο ή ιεηηνπξγηθήο 

απαίηεζεο 
Τπνρξεωηηθή Απαίηεζε 

1 Φσηνγξαθίεο ζε αζπκπίεζηε κνξθή RAW 120 

2 Τεθηαθά αληίγξαθα ζε κνξθή TIFF 120 

3 Αξρεία πξνβνιήο ζε κνξθή JPEG 120 

4 Αλάιπζε θσηνγξαθηψλ 16 Mpixels θαη‟ ειάρηζην 

5 Αλάιπζε ςεθηνπνίεζεο ςεθηαθψλ 

αληηγξάθσλ 

Ίζε κε ηε θπζηθή αλάιπζε 

ηεο ιήςεο 

6 Αλάιπζε ςεθηνπνίεζεο αξρείσλ 

πξνβνιήο 

~72 dpi 

7 Βάζνο ρξψκαηνο θσηνγξαθηψλ 24 bit έγρξσκν 

8 Βάζνο ρξψκαηνο ςεθηαθψλ αληηγξάθσλ 24 bit έγρξσκν 

9 Βάζνο ρξψκαηνο αξρείσλ πξνβνιήο 24 bit έγρξσκν 

10 Γηαζηάζεηο εηθφλαο θσηνγξαθίαο 100% 
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11 Γηαζηάζεηο ςεθηαθνχ αληηγξάθνπ 100% ηνπ πξσηφηππνπ 

12 Γηαζηάζεηο αξρείνπ πξνβνιήο 400 pixels ζηε κεγαιχηεξε 

δηάζηαζε 

13 Κεηαδεδνκέλα (metadata) γηα φιεο ηηο 

κνξθέο εηθφλσλ ζην πξφηππν 

Exchangeableimagefileformat (EXIF) ή 

ζην πξφηππν 

InternationalPress&Telecommunications

Council (IPTC) 

ΛΑΗ 

14 Geotagging ραξαθηεξηζηηθά 

γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ιήςεο 

ελζσκαησκέλα ζην πξφηππν metadata 

ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εηθφλαο 

ΛΑΗ 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έληππνπ πιηθνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, ε αξρηθή θφπηα (κήηξα) γηα φιν ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί, ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ εθδφζεσλ θαη νη θσηνγξαθίεο, ζα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ. 

Ζ έθδνζε ζα πξέπεη λα ιάβεη Γηεζλή Ξξφηππν Αξηζκφ Βηβιίνπ (ISBN). 

Ρν ηειηθφ πξντφλ ζα πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά άξηην, ειθπζηηθφ, κε πςειήο αλάιπζεο θαη 

αηζζεηηθήο θσηνγξαθίεο θαη ρξεζηηθφ. 

Ρα θείκελα ζα πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ ακεζφηεηα, ηελ επηζηεκνληθφηαηα θαη ηε 

βαηφηεηά ηνπο έηζη ψζηε ην ηειηθφ πιηθφ λα κελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην ελδηαθέξνλ εηδηθψλ 

αιιά αληηζέησο λα απεπζχλεηαη ζην επξχ θνηλφ.  

Ξξηλ ηελ ηειηθή εθηχπσζε ν αλάδνρνο ζα δψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα επαξθή δείγκαηα 

εθηππψζεσλ. 

Ζ έγθξηζε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ηελ ηειηθή κνξθή 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζα παξαρζεί κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγγξάθσο απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Όιν ην πιηθό πνπ ζα παξαρζεί κε ηελ παξνύζα πξνθήξπμε ζα πεξηιακβάλεη νξαηή 

κλεία ζηα ζηνηρεία θαη ηα ινγόηππα  πνπ αλαθέξεη ν Δπηθνηλωληαθόο Οδεγόο γηα ηελ 

πιεξνθόξεζε θαη ηελ δεκνζηόηεηα ηωλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάηωλ ηνπ 

Δζληθνύ ηξαηεγηθνύ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007 - 2013. 

 

Καηάινγνο 60 εηδώλ νξρενεηδώλ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθδνζε:  

Α/Α ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ 

Βηβιηνγξαθία 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. M. Richard +   +   

2 Cephalanthera damasonium (Miller.) Druce +  + +   

3 Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Richard +  + +   

4 Dactylorhiza maculata (L.) Soo    + +  

5 Dactylorhiza sambucina (L.) Soo +  + + +  

6 Himantoglossum carpinum (Bieb.) Sprengel +   +   

7 Listera ovata (L.) R. Br.   + +   

8 Neottia nidus - avis (L.) L.C.M. Richard +  + +   

9 Orchis coryophora L.    +   
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10 Orchis mascula L.   + +   

11 Orchis morio L.   + +   

12 Orchis purpurea Hudson +   +   

13 Orchis tridentata Scop.    +   

14 Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. +  + +   

15 Dactylorhiza smolikana B. & E. Willing    + +  

16 Ophrys gottfriediana Renz    +   

17 Ophrys heldreichii Schlechter    +   

18 Epipactis subclausa Robatsch    +  + 

19 Barlia robertiana (Loisel.) Greuter    +   

20 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch    +   

21 Coeloglossum viride (L.) Hartmann    +   

22 Corallorhiza trifida Chatelain   + +   

23 Dactylorhiza baumanniana J. Holzinger & S. 

Kinkele 

   + +  

24 Dactylorhiza cordigera (Fries) Sos    + +  

25 Dactylorhiza iberica (Bieb.) Sos    + +  

26 Dactylorhiza incarnata (L.) Sos    + +  

27 Dactylorhiza kalopissii E. Nelson    + +  

28 Dactylorhiza pindica B. & E. Willing    + +  

29 Dactylorhiza romana (Sebastiani & Mauri) Sos    + +  

30 Dactylorhiza saccifera (Brongniart) Sos   + + +  

31 Epipactis  persica subsp. gracilis B. & H. 

Baumann 

 + + +  + 

32 Epipactis helleborine (L.) Crantz   + +  + 

33 Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz   + +  + 

34 Epipactis palustris (L.) Crantz    +  + 

35 Epipogiumaphyllum (F.W. Schmidt) Swartz    +   

36 Goodyera repens (L.) R. Br.    +   

37 Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.    +   

38 Gymnadenia frivaldii Hampe ex Griseb.   + +   

39 Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel    +   

40 Limodorum abortivum (L.) Swartz   + +   

41 Neotinea maculata (Desf.) Stearn    +   

42 Ophrys apifera Hudson    +   

43 Ophrys bombyliflora Link    +   

44 Ophrys cornuta Steven    +   

45 Ophrys grammica (B. & E. Willing) J. Devillers-

Terschuren & P. Devillers-Terschuren 

   +   

46 Ophrys hebes (Kalopissis) B. & E. Willing       

47 Ophrys helenae Renz    +   

48 Ophrys insectifera L.   + +   

49 Ophrys lutea (Gouan) Cav.    +   

50 Ophrys sicula Tineo    +   

51 Ophrys umbilicata Gflz & Reinhard    +   

52 Orchis laxiflora Lam.    +   

53 Orchis pallens L.   + +   

54 Orchis palustris Jacq.    +   

55 Orchis pinetorum Boiss. & Kotschyi    +   

56 Orchis ustulata L.   + +   
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57 Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard    +   

58 Ophrys epirotica       

59 Ophrys oestrifera       

60 Serapias vomeracea       

 

Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία 

1. Ρζηθηζήο, Π., 2009. Ρα νξρενεηδή (Orchidaceae) ηεο Α. Καθεδνλίαο: Δμάπισζε, 

νηθνινγηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη θαζνξηζκφο πεξηνρψλ πςειήο αμίαο δηαηήξεζεο. 

ΓηδαθηνξηθήΓηαηξηβή, ΑΞΘ, Θεζζαινλίθε. 

2. Tsiftsis, S., 2010.Epipactis persica subsp. Persica ( Orchidaceae), a new taxon for the 

flora of Greece. J. Eur.Orch.42 (3/4):477-486 

3. Βέξγνο Π &WolfgangH., 2001. Δζληθφο Γξπκφο Ξίλδνπ Βάιηα Θάιληα 

4. Γεκφπνπινο, Ξ., 2008.Δθαξκνγή Ππζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 

εηδψλ, νηθνηφπσλ θαη ηνπίσλ ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ πάξθνπ ηεο 

Βφξεηαο Ξίλδνπ 

5. Willing, B., Willing, E., 1991. Die Gattung Dactylorhiza in Griechenland. Teil 5: 

Untersuchungsergebnisse 1989/1990 sowie weitere Fundmeldungen. Ber. Arbeitskr. 

Heim. Orch. Hanau 8(1):4-53. 

6. Baumann, Β., Baumann, H., 1988. Ein Beitrag zur Kenntnis der Gattung Epipactis 

Zinn im Mittelmeergebiet. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 20(1):1-68. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β:ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
ΠΡΟ ΣΟΝ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΓΡΤΜΩΝ ΒΙΚΟΤ-ΑΩΟΤ ΚΑΙ ΠΙΝΓΟΤ  

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ: 

 

1. Γηα ην Σκήκα 1: Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ»ηεο Γξάζεο 2 «Δλέξγεηεο 

Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ 

Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 

9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» - Αξηζκφο Ξξνθήξπμεο 824/ 21-08-2015. 

 

ή 

 

2. Γηα ην Σκήκα 2: Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν «Οξρηδέεο 

ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ»ηεο Γξάζεο 2 «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & 

Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη 

Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 

«Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» - Αξηζκφο Ξξνθήξπμεο 824/ 21-08-2015. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ρνπ/Ρεο ……………………………………………………………………………………………………………………………………1*  

Κε ηελ παξνχζα ππνβάινπκε ηελ νηθνλνκηθή καο πξνζθνξά γηα ηελ 

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

Ρν πνζφ πνπ πξνζθέξνπκε γηα ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ αλσηέξσ είλαη 

Δπξψ:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………2* 

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………..3* 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Άιιεο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ππνςήθηνο ρσξίο δαπάλε: 

 

 

……………………… (Ζκεξνκελία)  

 

………………………. (Ρφπνο)  

 

Ν πξνζθέξσλ/ 

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ 

 

Ν δπλάκεη ηνπ …………………….. εηδηθνχ πιεξεμνπζίνπ εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληνο  

 

Θεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο 

1* Ξιήξε ζηνηρεία πξνζθέξνληνο, φπσο αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε Ππκκεηνρήο.  

2* Ξνζφ νινγξάθσο.  

3* Ξνζφ αξηζκεηηθψο. Ν αξηζκεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ππνρξεσηηθά κε 

δχν δεθαδηθά ςεθία (π.ρ. …,00). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΔΩΝ 
 

 

1. ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 
ΠΡΟ ΣΟ: 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΓΡΤΜΩΝ ΒΙΚΟΤ-ΑΩΟΤ ΚΑΙ ΠΙΝΓΟΤ  

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ Ξ‟ ΑΟΗΘΚΝΛ ….. ΓΗΑ ΞΝΠΝ ΔΟΥ 

1. Κε ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα, 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ 

(λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ) ….., νδφο …., αξηζκφο …. (ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ πξνζψπσλ (1) …, (2) …, (3) … θ.ιπ., αηνκηθά γηα ηνλ θαζέλα 

απφ απηνχο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ) γηα πνζφ 

επξψ ……….. Πην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο 

…………… ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο …………. (εκεξνκελία δηελέξγεηαο) γηα ηελ παξνρή ησλ 

πεξεζηψλ…………… θαη γηα θάζε αλαβνιή απηνχ. 

2. Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ 

ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα 

νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ 

Αζηηθνχ Θψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 

απηά. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία 

ζα καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ε …………. δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ 

παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαζδήπνηε εθ 

κέξνπο καο έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο 

θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Πε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ. 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 

ζπγθαηάζεζεο ηεο …………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 

επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ηζρχεη κέρξη ηελ …. (ε εγγχεζε 

πξέπεη λα ηζρχεη επί ηνπιάρηζηνλ έλα εκεξνινγηαθφ κήλα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

πξνζθνξάο πνπ δεηά ε Ξξνθήξπμε). Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα 

παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ εζάο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ 

ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Λφκνο γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή 
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2. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

ΠΡΟ ΣΟ: 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΓΡΤΜΩΝ ΒΙΚΟΤ-ΑΩΟΤ ΚΑΙ ΠΙΝΓΟΤ   

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ Ξ‟ ΑΟΗΘΚΝΛ ….. ΓΗΑ ΞΝΠΝ ΔΟΥ 

1. Κε ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα, 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ ηνπ 

(λνκηθνχ ή θπζηθνχ πξνζψπνπ) ….., νδφο …., αξηζκφο …. (ή, ζε πεξίπησζε έλσζεο ή 

θνηλνπξαμίαο, ππέξ ησλ πξνζψπσλ (1) …, (2) …, (3) … θ.ιπ., αηνκηθά γηα ηνλ θαζέλα 

απφ απηνχο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ηνπ Αλαδφρνπ) γηα πνζφ επξψ 

……….. Πην σο άλσ πνζφ πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ 

ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο …………….. θαη ηεο …………… γηα ηελ παξνρή ησλ πεξεζηψλ 

………….. 

2. Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ 

ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα 

νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ 

Αζηηθνχ Θψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα 

απηά. 

3. Πε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία 

ζα καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ε …………. δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζή ηεο πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ 

παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαζδήπνηε εθ 

κέξνπο καο έλζηαζε ή αληίξξεζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο 

απαίηεζεο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο 

θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Πε πεξίπησζε 

θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

ηέινο ραξηνζήκνπ 

4. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα 

ζπγθαηάζεζεο ηεο …………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή 

επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

5. Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ηζρχεη κέρξη ηελ …. (νξηζηηθή 

παξαιαβή ζπλ 2 κήλεο). Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ 

δεηεζεί απφ εζάο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

6. Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδαο καο πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ 

ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Λφκνο γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

Δμνπζηνδνηεκέλε πνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΥΔΓΙΟΤ ΤΜΒΑΗ 
 

 
ΤΜΒΑΗ γηα ηελ αλάζεζε ηεο Τπεξεζίαο 

 
«Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» 

 

ή 

 

ύκβαζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο Τπεξεζίαο 

«Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Οξρηδέεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 

Βόξεηαο Πίλδνπ» 

 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

(Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α) 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο» 

 

ΔΡΓΟ: «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» 

 

Ρκήκα ηεο Γξάζε 2 ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο: «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & 

Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» 

 

 

ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ : (ην ηειηθό πνζό πξνζθνξάο έωο 23.430€ κε ΦΠΑ) 

 

 

 

Αλάδνρνο 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΩΝ ΓΡΤΜΩΝ ΒΙΚΟΤ ΑΩΟΤ ΚΑΙ ΠΙΝΓΟΤ 

 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

«Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ 

Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» 

 

ή 

 

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

«Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Οξρηδέεο ηνπ 

Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» 

 

 

Πηα Ησάλληλα, ζήκεξα ηελ …….. 2015, εκέξα ………….., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: 

Α. Ν «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ» κε έδξα ζην 

Γήκν Γξεβελψλ, κε Α.Φ.Κ. 099922591 (Γ.Ν.. Γξεβελψλ), θαινχκελνο ζην εμήο 

«Αλαζέηνπζα Αξρή», λνκίκσο εθπξνζσπνχκελνο απφ ηνλ θ. Καιιίλε Γεψξγην, 

Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ, 

θαη  

B. Δπσλπκία Αλαδφρνπ………., πνπ εδξεχεη ζηελ….. (αθξηβήο δηεχζπλζε αλαδφρνπ, 

Ρ.Θ. ……) κε Α.Φ.Κ. …………….. ,Γ.Ν.. …………….. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ 

ηνλ/ηελ …………., ν/ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα Πχκβαζε σο «ν 

Αλάδνρνο». 

Αθνχ έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

1. Ρνλ Θαλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε, παξαθνινχζεζε θαη 

παξαιαβή κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ πξνκήζεηα, παξάδνζε θαη παξαιαβή 

αγαζψλ, πιηθψλ θαη πξντφλησλ θαη γηα ηε ζχλαςε θαη εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ ηνπ Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ (Α 

34939/ΦΔΘ 1311B‟ /19.9.05) θαη ηηο δηνξζψζεηο ζθαικάησλ απηνχ 

(ΦΔΘ560Β/1/04/2008). 

2. Ρε κε αξ. πξση. 14053/ΔΠ1749/27.03.08 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξ. πξση. 43804/ΔΘ2041/07.09.09 

πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηελ κε αξ. πξση. 

28020/ΔΘ/1212/30.06.10 πνπξγηθή Απφθαζε Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Ξξάμεσλ. 

3. Ρελ ππ.αξηζκ.183741/23-11-2010 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ Έληαμε ηεο 

Ξξάμεο:«ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

ΔΘΛΗΘΥΛ ΓΟΚΥΛ ΒΗΘΝ ΑΥΝ ΘΑΗ ΞΗΛΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ» 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013» 

πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη 

ηελ εγγξαθή ηνπ έξγνπ ζην Ξξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κε θσδηθφ  ΠΑΔ  

(2010ΠΔ07580107) ΝΞΠ 302528 (ΑΓΑ-41090-0). 

4. Ρελ ππ‟ αξηζκ. Νηθ. 715/Α/10-01-2011 (ΑΓΑ 4Α9Φ0-Α) Απφθαζε ηνπ π. ΞΔΘΑ κε 

ζέκα «Έγθξηζε δηάζεζεο πίζησζεο Ρξηψλ Δθαηνκκπξίσλ Δπηαθνζίσλ Δβδνκήληα 

Κία ρηιηάδσλ Δλληαθνζίσλ Παξάληα Γχν Δπξψ θαη Δμήληα Δλφο ιεπηψλ 

(3.771.942,61 €) ζαλ επηρνξήγεζε, ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ 

Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ, απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ 2010ΠΔ07580107 

«Νξγάλσζε ηεο Ιεηηνπξγίαο ηεο Ξξνζηαηεπφκελεο Ξεξηνρήο Δζληθψλ Γξπκψλ 
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Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ θαη ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο (Ρ.Δ 2005ΠΔ07530019) 

ηεο ΠΑΔ 075/8». 

5. Ρν Πχκθσλν Απνδνρήο Όξσλ ηεο απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο: «ΝΟΓΑΛΥΠΖ 

ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΖΠ ΞΟΝΠΡΑΡΔΝΚΔΛΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΔΘΛΗΘΥΛ ΓΟΚΥΛ ΒΗΘΝ 

ΑΥΝ ΘΑΗ ΞΗΛΓΝ ΘΑΗ ΡΝ ΦΝΟΔΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΖΠ». 

6. Ρελ ππ.αξηζκ.116356/15-02-2012 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα δάησλ ηνπ 

πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεο 1εο 

Ρξνπνπνίεζεο ηεο Ξξάμεο: «Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ 

Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» κε θσδηθφ MIS 302528 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα «Ξεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΑΓΑ-ΒΝΕ80Ε4Γ). 

7. Ρν ππ. αξηζκ. νηθ. 119029/04-05-2012 έγγξαθν ηεο ΔΓ/ΔΞΞΔΟΑΑ κε ζέκα: 

Ξξνέγθξηζε ηεο πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο Ξξάμεο: «Ξξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» πνπ 

εληάρζεθε ζην ΔΞΞΔΟΑΑ 2007-2013.  

8. Ρελ απφ 31/12/2013 ηξνπνπνίεζε 3 ηεο ζπιινγηθήο απφθαζεο Δ0758  ηνπ π. 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΑΓΑ ΒΗΟΡΦ-4ΗΣ). 

9. Ρν ππ‟ αξηζκ. Νηθ.129502/08-08-2014 έγγξαθν ηεο ΔΓ ΔΞΞΔΟΑΑ κε ζέκα: 

Γηαηχπσζε ζχκθσλεο γλψκεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο ηνπ πνέξγνπ 1 

«ΓΟΑΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ» ΡΖΠ 

ΞΟΑΜΖΠ (302528) «ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ 

ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» . 

10. Ρελ ππ‟ αξηζκ. νηθ. 7052/21-05-2015 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα 

Γηαρείξηζεο Ρνκεαθψλ ΔΞ ηνπ ΔΡΞΑ θαη ΡΠ ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, 

πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ γηα ηελ 2ε Ρξνπνπνίεζε ηεο Ξξάμεο 

«ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΡΖΟΖΠΖ ΡΖΠ ΒΗΝΞΝΗΘΗΙΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΞΑΟΘΝ 

ΒΝΟΔΗΑΠ ΞΗΛΓΝ» κε θσδηθφ MIS 302528 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα 

«Ξεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΑΓΑ:70Ξ0465ΦΘΘ-Λ). 

11. Ρελ Απφθαζε ζην Θέκα 4 ηεο 2εο /15/27-03-2015 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γ.Π ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ – Αψνπ θαη Ξίλδνπ, πνπ αθνξά ηελ 

ζχζηαζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, Ξαξαθνινχζεζεο 

θαη Ξαξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηεχρνπο ηεο Ξξνθήξπμεο ηνπ Ξξφρεηξνπ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηε «Ξαξαγσγή δχν θσηνγξαθηθψλ ιεπθσκάησλ κε ηίηινπο: 1. 

Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ θαη 2. Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ  

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ (ΑΓΑ: ΥΣΜ946Τ8ΒΥ-ΖΔΠ).  

12. Ρελ ππ‟ αξηζκ. 824/21-08-2015 Ξξνθήξπμε Ξξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, γηα ηελ 

αλάζεζε ηεο πεξεζίαο «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Ρα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» θαη «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ 

ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ  Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» πνπ 

απνηειεί ηκήκα ηεο Γξάζε 2 ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο: «Δλέξγεηεο 

Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ 

Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη 

δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» ηνπ Άμνλα 

Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ 

Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

13. Ρελ ππ‟ αξηζκ. …./….-….-2015 Ξξνζθνξά ηνπ/ηεο (Δπσλπκία Αλαδφρνπ……….), γηα 

ηελ «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ»ή ηελ«Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: 
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Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ  Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ», ζπλνιηθνχ πνζνχ ………………….. € 

(κε Φ.Ξ.Α.). 

14. Ρν ππ‟ αξηζκ. …../…-…-2015 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ γηα ηελ Αλάζεζε ηεο 

«Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» ήηελ «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: 

Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ  Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ». 

15. Ρελ κε αξηζκφ … Απφθαζε ηεο ..εο ζπλεδξίαζεο (….-…-2015) ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ε «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε 

ηίηιν: Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» ή ε«Ξαξαγσγή 

θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ  Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ» πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο Γξάζε 2 ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο: 

«Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο», ζηνλ εληαχζα δεχηεξν 

ζπκβαιιφκελν (Δπσλπκία Αλαδφρνπ……….). 

16. Ρελ ππ‟ αξηζκ. ΑΑ317/20-08-2015 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνπ αθνξά 

ην Ρκήκα 1 «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Ρα καληηάξηα ηνπ 

Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» (ΑΓΑ: 7ΠΦ846Τ8ΒΥ-ΑΒ9). 

ή 

17. Ρελ ππ‟ αξηζκ.ΑΑ318/20-08-2015 Απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο πνπ αθνξά 

ην Ρκήκα 1 «Ξαξαγσγή θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: Νξρηδέεο ηνπ 

Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» (ΑΓΑ: ΥΖΑ346Τ8ΒΥ-Ξ54). 

18. Γελ πθίζηαληαη εθθξεκφηεηεο απφ ελζηάζεηο, πξνζθπγέο, αζθαιηζηηθά ή άιια 

έλδηθα κέηξα θαηά ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 

Ππλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Κε ηε ζχκβαζε απηή ν «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ» 

αλαζέηεη θαη ν «Αλάδνρνο» αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζεηεο πεξεζίαο γηα ηελ Ξαξαγσγή 

θσηνγξαθηθνχ ιεπθψκαηνο κε ηίηιν: «Σα καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο 

Πίλδνπ» ή «Οξρηδέεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο 

Γξάζεο 2 ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο: «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζην 

πιαίζην ηνπ πνέξγνπ 1 «Γξάζεηο γηα ηελ Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο» ηεο 

πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» 

ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9 «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ 

Δ.Ξ. «ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝΠ ΑΛΑΞΡΜΖ 2007-2013» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δζληθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. 

Ρν έξγν αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ καληηαξηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ 

Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηελ παξαγσγή (δεκηνπξγία - 

ζρεδηαζκφ - εθηχπσζε) δίγισζζνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, 

κε ελδεηθηηθφ ηίηιν «Ρα καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ».  

Ζ έθδνζε ζα πεξηέρεη εηζαγσγηθά θείκελα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ηεο αμία, ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, 

θείκελα γηα ηα είδε βιάζηεζεο θαη ηα είδε ρισξίδαο, ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κπθήησλ πνπ απαληψληαη ζηελ πξνζηαηεπφκελε 

πεξηνρή κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα (70) θαηαγεγξακκέλσλ 

καληηαξηψλ ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά απφ άπνςε 

εδσδηκφηεηαο – ηνμηθφηεηαο, είλαη ζπάληα θαη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία ή είλαη είδε ηδηαίηεξεο 

αηζζεηηθήο αμίαο (βι. ζπλνδεπηηθφ θαηάινγν ζην ηέινο ηνπ παξφληνο). 
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Αλαιπηηθά ην βηβιίν - ιεχθσκα ζα πεξηέρεη 2 ηνπιάρηζηνλ πξσηνγελείο θσηνγξαθίεο γηα 

θάζε έλα απφ ηα 70 καληηάξηα ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνππνπ ζα πεξηιακβάλεη ε έθδνζε,  νη νπνίεο 

ζα αλαδεηθλχνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ηελ 

παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, γισζζάξη, επξεηήξην, παξαξηήκαηα θαη 

ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία [(ζχλνιν πξσηνγελψλ θσηνγξαθηψλ (εηδψλ θαη ελδηαηηεκάησλ) απφ 

ηελ πεξηνρή: ηνπιάρηζηνλ 140)].  

 

ή 

 

Ρν έξγν αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ησλ νξρενεηδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ κε βάζε ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηελ παξαγσγή (δεκηνπξγία - ζρεδηαζκφ - 

εθηχπσζε) ζρεηηθνχ δίγισζζνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, κε 

ηίηιν «Νξρηδέεο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ». Δηδηθφηεξα, ζα πεξηιακβάλεη ηελ 

αλαδήηεζε ησλ εηδψλ νξρενεηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο (έξεπλα πεδίνπ, επηβεβαίσζε 

παιαηφηεξσλ θαηαγξαθψλ θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ζέζεσλ). 

Πηα θείκελα ζα ηνλίδνληαη ηα βαζηθά δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε είδνπο. Πε 

πεξίπησζε νκνηφηεηαο κε άιια είδε ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη δηαρσξηζκνχ 

κεηαμχ ηνπο. 

Ζ έθδνζε ζα πεξηιακβάλεη εηζαγσγηθά θείκελα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο 

Ξίλδνπ θαη ηελ ηδηαίηεξε νηθνινγηθή ηεο αμία, ράξηε ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ, 

θείκελα γηα ηα είδε βιάζηεζεο θαη ηα είδε ρισξίδαο, ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαζψο θείκελα 

γηα ηελ νηθνγέλεηα ησλ νξρενεηδψλ κε ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ κέρξη ζήκεξα 

γλσζηψλ νξρενεηδψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ.  

Αλαιπηηθά ην βηβιίν - ιεχθσκα ζα πεξηέρεη 2 ηνπιάρηζηνλ πξσηνγελείο θσηνγξαθίεο γηα 

θάζε έλα απφ ηα 60 είδε νξρενεηδώληνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ (βι. ζπλνδεπηηθφ 

θαηάινγν ζην ηέινο ηνπ παξφληνο), ηα νπνία είλαη ζπάληα θαη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία ή είλαη 

είδε ηδηαίηεξεο αηζζεηηθήο αμίαο, ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

θπξηφηεξσλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο, γισζζάξη, επξεηήξην, παξαξηήκαηα θαη ελδεηθηηθή 

βηβιηνγξαθία [(ζχλνιν πξσηνγελψλ θσηνγξαθηψλ (εηδψλ θαη ελδηαηηεκάησλ) απφ ηελ 

πεξηνρή: ηνπιάρηζηνλ 120)].  

 

Δηδηθόηεξα ην αληηθείκελν ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ αλαιύεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α: ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο ηνπ 

πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Σα παξαδνηέα ηνπ γηα ηελ παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν «Σα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ»αθνξνύλ: 

1. Ρνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000) αληίηππα δίγισζζνπ βηβιίνπ – ιεπθψκαηνο, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

2. Ρν ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ (master images), νη νπνίεο ζα παξαδνζνχλ 

ζε ζθιεξφ θνξεηφ δίζθν, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

3. Νη ζέζεηο εληνπηζκνχ (κέζσ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ΔΓΠΑ 87) φισλ ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ εηδψλ, ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ GIS. 

4. Νη καθέηεο ηνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο θαη ηνπ εμσθχιινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

πςειήο αλάιπζεο (Press resolution) θαη ζε ρακειή αλάιπζε (Screen resolution) γηα 
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ηε ρξήζε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ξ.Β.Ξ, θαζψο θαη ζε εθηππψζηκε ςεθηαθή κνξθή 

(αξρείν pdf). 

5. Ρνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000) αληίηππα πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο (Cd ή DVD), φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ – 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

 

ή 

 

 

 

Σα παξαδνηέα γηα ηελ παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν «Οξρηδέεο 

ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» αθνξνύλ: 

1. Ρνπιάρηζηνλ ρίιηα (1.000) αληίηππα δίγισζζνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ..  

2. Ρν ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηψλ (master images), νη νπνίεο ζα παξαδνζνχλ 

ζε ζθιεξφ θνξεηφ δίζθν, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α: 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ. 

3. Νη ζέζεηο εληνπηζκνχ (κέζσ γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ ζε ΔΓΠΑ 87) φισλ ησλ 

πεξηγξαθφκελσλ εηδψλ ζε ςεθηαθή κνξθή γηα ρξήζε ζε πεξηβάιινλ GIS. 

4. Νη καθέηεο ηνπ βηβιίνπ-ιεπθψκαηνο θαη ηνπ εμσθχιινπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

πςειήο αλάιπζεο (Press resolution) θαη ζε ρακειή  αλάιπζε (Screen resolution) γηα 

ηε ρξήζε ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ξ.Β.Ξ, θαζψο θαη ζε εθηππψζηκε ςεθηαθή κνξθή 

(αξρείν pdf) 

 

Όια ηα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηνπο Αζπξαγγέινπο 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξίνπ. 

Όιν ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί ζα πεξηιακβάλεη νξαηή κλεία ζηα ζηνηρεία θαη ηα ινγφηππα  

πνπ αλαθέξεη ν Δπηθνηλσληαθφο Νδεγφο γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ δεκνζηφηεηα ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΞΑ) 2007 - 

2013. 

Ξξηλ ηελ ηειηθή εθηχπσζε ν αλάδνρνο ζα δψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα επαξθή δείγκαηα 

εθηππψζεσλ. 

Ζ έγθξηζε γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ, ησλ θσηνγξαθηψλ θαη ηελ ηειηθή κνξθή 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζα παξαρζεί ζα πξαγκαηνπνηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

Κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έληππνπ πιηθνχ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

πξνθήξπμε, ε αξρηθή θφπηα (κήηξα) γηα φιν ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί, ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ εθδφζεσλ θαη νη θσηνγξαθίεο, ζα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζην Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνχζεο κέρξη θαη ηηο 

30/11/2015. 

Ζ ζχκβαζε ιχλεηαη απηνδίθαηα ρσξίο θακηά αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ πάξνδν ηεο 

εκεξνκελίαο 30/11/2015. 
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ΑΡΘΡΟ 4 - ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ρν Ππκβαηηθφ Ρίκεκα γηα ηελ «Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» ή ηελ «Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ 

ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Οξρηδέεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» πνπ απνηειεί 

ηκήκα ηεο Γξάζεο 2 ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο: «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & 

Δπαηζζεηνπνίεζεο» απφ ηνλ Αλάδνρν, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ../../2015 

αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ …………νινγξάθσο…………επξψ (……………….. €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. πνπ αλαινγεί. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο 

θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, (παξαθξάηεζε θφξνπ, Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη ραξηφζεκν επί απηνχ θηι). 

Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί ζε Δπξψ €. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε 

επηηαγή ε νπνία ζα εθδίδεηαη ζην φλνκά ηνπ βάζεη ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηηκνιφγην, 

αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, δειηίν θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

πιεξεμνχζην ή λφκηκε εμνπζηνδφηεζε, ζε πεξίπησζε κε απηνπξφζσπνπ εκθαλίζεσο ηνπ 

δηθαηνχρνπ θιπ). 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη εθάπαμ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ  θαη ζα ζπλδέεηαη 

κε ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ηειηθψλ παξαδνηέσλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο – Ξαξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.Ζ 

πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ρξεκαηηθή ξνή ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

ΔΞΞΔΟΑΑ, απφ ην πνπξγείν ΞΑΞΔΛ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ρν Ππκβαηηθφ Ρίκεκα δελ αλαζεσξείηαη θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα απμεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν.  

Ρα παξαπάλσ πνζά αθνξνχλ θαη θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ άξηηα εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Σα 

καληηάξηα ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» ή «Παξαγωγή θωηνγξαθηθνύ 

ιεπθώκαηνο κε ηίηιν: «Οξρηδέεο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βόξεηαο Πίλδνπ» πνπ 

απνηεινχλ ηκήκα ηεο Γξάζεο 2 ηεο Απφθαζεο Απηεπηζηαζίαο: «Δλέξγεηεο Δλεκέξσζεο & 

Δπαηζζεηνπνίεζεο» ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ησλ εμφδσλ κεηαθνξάο. 

Οεηά ζπκθσλείηαη φηη ν «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ» δελ 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ηφθσλ ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο 

θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο ηνπ «Αλαδφρνπ» εμαηηίαο κε έγθαηξεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ «Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ - Αψνπ θαη Ξίλδνπ» απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ν «Αλάδνρνο» απνδέρεηαη φηη νη πξνζεζκίεο πιεξσκψλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δχλαηαη λα αλαζηέιινληαη θαζφζνλ ρξφλν δελ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ 

ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ρξεηάδνληαη: 

1. Ξξσηφθνιιν Ξνηνηηθήο θαη Ξνζνηηθήο Ξαξαιαβήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο θαη έγθξηζήο ηνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή. 

2. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κε επηηαγή ε νπνία ζα εθδίδεηαη ζην φλνκά ηνπ 

βάζεη ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ (ηηκνιφγην, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, δειηίν 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή λφκηκε εμνπζηνδφηεζε, 

ζε πεξίπησζε µε απηνπξφζσπνπ εκθαλίζεσο ηνπ δηθαηνχρνπ θ.ι.π.). 

3. Ρηκνιφγην Ξαξνρήο πεξεζηψλ ή Απφδεημε Ξαξνρήο πεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ πνπ λα 

αλαθέξεη ηελ έλδεημε «εμνθιήζεθε».  

4. Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ Αλαδφρνπ εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε 

«εμνθιήζεθε». 

5. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα.  
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6. Θάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

 

Ζ δαπάλε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα θαιπθζεί απφ ηε ΠΑΔ 075/8 ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε θσδηθφ: 2010ΠΔ07580107 ηεο πξάμεο «Ξξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Ξάξθνπ Βφξεηαο Ξίλδνπ» κε θσδηθφ MIS 302528, πνπ έρεη 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ‟ αξηζκ.116356/15-02-2012 Απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα δάησλ 

ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ηεο 1εο Ρξνπνπνίεζεο ζην 

πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο “Ξεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε” 2007-2013, 

Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο 9: «Ξξνζηαζία Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο» πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε έρνπλ 

ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο θαη  δηθαηψκαηα: 

1. Ν «Αλάδνρνο» ζα δηεθπεξαηψλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε, ρσξίο λα ππφθεηηαη ζε σξάξην εξγαζίαο θαη ρσξίο λα δεζκεχεηαη γηα ηνλ 

ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο. 

2. Ν «Αλάδνρνο» αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν 

ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη αλαιάβεη κε ηελ παξνχζα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί. 

3. Ν «Αλάδνρνο» ππνρξενχηαη γηα ηελ εκπξνζέζκσο, άξηηα πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο απηήο, θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ «Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ 

Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ». 

4. Ν «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ» αλαιακβάλεη λα 

παξέρεη ζηνηρεία ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο 

παξνχζεο. 

5. Ν «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ» ππνρξενχηαη ζηελ 

εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο ακνηβήο θαηά ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ 

παξνχζα ζχκβαζε θαη εθόζνλ ππάξρνπλ νη δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ζην Φνξέα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

α. Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο 

βίαο. Πηελ παξνχζα ζχκβαζε, ν φξνο „αλσηέξα βία‟ λνείηαη φηη πεξηιακβάλεη ηδίσο ηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Αζηηθφ Θψδηθα ζπληζηνχλ θαηαζηάζεηο αλσηέξαο 

βίαο θαη νη νπνίεο πξνθαινχλ θαζπζηέξεζε ή θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

β. Νζάθηο ν «Αλάδνρνο», ιφγσ αλσηέξαο βίαο, θσιχεηαη ή θαζπζηεξεί ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα, αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζή ηνπ γηα 

εθηέιεζε θαη παξάδνζε ηνπ Έξγνπ θαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο παξαηείλεηαη γηα φζν ρξφλν 

ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε θαηάζηαζε αλσηέξαο βίαο.  

γ. Πε θάζε πεξίπησζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ 

χπαξμε ηέηνηαο θαηάζηαζεο εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ρψξα.  
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Νπδεκία ηξνπνπνίεζε, δηαγξαθή, πξνζζήθε, αθχξσζε, παξαίηεζε ή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο 

παξνχζαο δελ ζα είλαη ηζρπξή, παξά κφλν εάλ δηαηππσζεί εγγξάθσο θαη θέξεη ηηο ππνγξαθέο 

ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ακθνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ. 

Γειψλεηαη ξεηψο φηη θακία αχμεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ κπνξεί λα ζπκθσλεζεί ζε 

πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη νη δαπάλεο γηα ζπκπιεξσκαηηθή 

εξγαζία δελ είλαη επηιέμηκεο. 

Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εάλ ζπκθσλήζνπλ, εγγξάθσο, πξνο ηνχην, ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε  (αιιαγή ΦΞΑ, αληηθαηάζηαζε κέινπο Έλσζεο θ.ι.π.) θαη κε ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ Δ.Ξ.ΞΔΟ.Α.Α. 

Πε θάζε πεξίπησζε ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αλαιινίσην.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΚΥΩΡΗΗ ΤΜΒΑΗ – ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

Θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δε δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη ή κεηαβηβάζεη ηελ παξνχζα 

ζχκβαζε ή κέξνο απηήο θαη/ή νπνηνδήπνηε δηθαίσκα θαη/ή ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ έηεξνπ ζπκβαιινκέλνπ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ – ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πε πεξίπησζε πνπ ν «Αλάδνρνο» γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε απηφλ δελ εθπιεξψλεη φπσο 

αξκφδεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ν «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ 

Αψνπ θαη Ξίλδνπ» δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη αδήκηα απφ ηε ζχκβαζε απηή θαη λα δεηήζεη 

ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζρεηηθήο δεκίαο ηελ νπνία πθίζηαηαη.  

Όιεο νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο είλαη νπζηψδεηο θαη ππνρξεσηηθέο, νπνηαδήπνηε δε παξαβίαζή 

ηνπο ζπληζηά ιφγν θαηαγγειίαο ηεο. Ζ θαηαγγειία γίλεηαη έπεηηα απφ ζρεηηθή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε θαη κεηά ηελ πάξνδν επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ην νπνίν δε κπνξεί λα 

ππεξβεί ηηο είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΔΥΔΜΤΘΔΙΑ- ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

Νη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα γηα θάζε πιεξνθνξία θαη 

πιηθφ πνπ πεγάδεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Ζ ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα δεζκεχεη 

ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θαη κεηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

Ν «Αλάδνρνο» ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ζην «Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ 

Αψνπ θαη Ξίλδνπ» φηη πιηθφ ηνπ έρεη παξαζρεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, δέθα (10) 

εκέξεο κεηά ηε ιήμε ή ηελ νπνηαδήπνηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο απηήο. 

Ρα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο 

ππεξεζίαο, αλήθνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθψλ Γξπκψλ Βίθνπ 

Αψνπ θαη Ξίλδνπ. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνβεί ζε δεκνζίεπζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ 

θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΚΣΔΛΔΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ Πχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α. Ξαξαδφζεθαλ φιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 1 θαη 2 θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 

β. Ξαξαιήθζεθαλ θαη νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ηα παξαδνηέα. 
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γ. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  

δ. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κέξε θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε Πχκβαζε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ δίθαην. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζε 

θάζε δηαθνξάο ζρεηηθήο κε ηε Πχκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ‟ αθνξκήο ηεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί θηιηθή ή δηαηηεηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο κέζα ζε ρξνληθή 

πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο δηαθνξάο, απηή δηεπζεηείηαη βάζεη ηεο 

Διιεληθήο λνκνζεζίαο θαη αξκφδηα ζα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Γξεβελψλ. 

Απηά ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε θαη πξνο 

απφδεημή ηνπο ζπληάρζεθε απηή ε ζχκβαζε θαη αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ππνγξάθεθε ζε ηξία (3) πξσηφηππα, έιαβε δε θάζε ζπκβαιιφκελν 

κέινο έλα, θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη κε επηκέιεηα ηνπ «Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθψλ 

Γξπκψλ Βίθνπ Αψνπ θαη Ξίλδνπ» ζα ππνβιεζεί έλα ζηελ αξκφδηα Γ.Ν.. 

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 Γηα ην Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθώλ 

Γξπκώλ Βίθνπ-Αώνπ θαη Πίλδνπ 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

Γξ. ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΛΛΙΝΗ 

Γαζνιόγνο, Καζεγεηήο ΓΠΘ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

Δπωλπκία Αλαδόρνπ………. 
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