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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σητεία, 24/4/2013
Αρ. Πρωτ.: 316
Αρ. Μελέτης: 24/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ νο 1/2013
Προμήθεια εξοπλισμού (πληροφοριακές πινακίδες & οικολογικά χρώματα)
του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)
για τη Δημιουργία Οικοτουριστικών – Γεωλογικών Διαδρομών στο Δήμο Σητείας
στο πλαίσιο του Έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ
του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 42.000,00€ με ΦΠΑ ή 34.146,34 € πλέον ΦΠΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με:
 την Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΦΕΚ 185Β) (ΕΚΠΟΤΑ)
 το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)
 το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (114 Α)
 την Υ.Α. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β)
 την Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 (ΦΕΚ 415Β) περί συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και τον ισχύοντα
Οδηγό του Προγράμματος
 το με αρ. πρωτ. 3000975/ΥΔ1941/3-5-2011 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013» καθώς και την από
15/6/2011 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου «Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Όρη Ιτάνου
Κρήτης, Όρος Τρόοδος Κύπρου» με ακρωνύμιο ΓΕΩΤΟΠΙΑ, με κωδικό Κ1_2_05
 την με αριθμό 23/9-8-2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. με θέμα
«Συμμετοχή στο Εταιρικό Σχήμα του εγκεκριμένου έργου «Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Όρη
Ιτάνου Κρήτης, Όρος Τρόοδος Κύπρου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013», καθώς και την από 25/5/2011 Συμφωνία Εταιρικής
Συνεργασίας
 τη με αριθμό 24/2012 Μελέτης - Τεχνικής Περιγραφής που συντάχθηκε από την υπηρεσία του Δήμου
Σητείας και εγκρίθηκε με την με αριθμό 24/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δ.Ο.Κ.Α.Σ.
 τη με αριθμό 24/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.
και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές.
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια εξοπλισμού (πληροφοριακές πινακίδες & οικολογικά
χρώματα) του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) για τη
Δημιουργία Οικοτουριστικών – Γεωλογικών Διαδρομών στο Δήμο Σητείας στο πλαίσιο του Έργου
ΓΕΩΤΟΠΙΑ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Ειδικότερα,
προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων τύπων πληροφοριακών πινακίδων:
 ΤΥΠΟΣ Α: Πινακίδες Πληροφοριακές που τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία οικισμών και κομβικά
σημεία με σκοπό να λειτουργήσουν σαν info points.
 ΤΥΠΟΣ Β: Πινακίδες Πληροφοριακές που τοποθετούνται στα μονοπάτια και σε ενότητες Γεωλογικού
και Παλαιοντολογικoύ ενδιαφέροντος.
 ΤΥΠΟΣ Γ: Πινακίδες κατεύθυνσης (ένδειξης) με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα προορισμού.
 ΤΥΠΟΣ Δ: Πινακίδες εισόδου εξόδου.
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Εκτός από την προμήθεια και τοποθέτηση των πινακίδων, το έργο περιλαμβάνει και επιπλέον εργασίες
και συγκεκριμένα τις εξής:
 Αυτοψία από τον Ανάδοχο των μονοπατιών και διαδρομών προκειμένου να γίνει ακριβής
προσδιορισμός των συγκεκριμένων σημείων που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες.
 Προμήθεια οικολογικών χρωμάτων και η χρωματική σήμανση όλων των διαδρομών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη δράση σήμανσης διαδρομών Γεωπάρκου Ιτάνου για την
Δημιουργία δύο Υπαίθριων Μουσείων για την ανάδειξη της γεωλογικής κληρονομιάς της ζώνης που
καλύπτει η περιοχή του Γεωπάρκου :
(α) του Υπαίθριου Μουσείου Πέτρας (για θέματα πετρωμάτων, γεωλογικών φαινομένων,
σχηματισμών κ.λπ.) και
(β) του Υπαίθριο Παλαιοντολογικού Μουσείου για τις θέσεις με παλαιοντολογικό ενδιαφέρον που
έχουν εντοπιστεί στο παράκτιο, κυρίως, τμήμα της περιοχής.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη σήμανση φυσιολατρικών διαδρομών που θα συνδέουν μεταξύ τους
ενδιαφέροντες γεωμορφολογικούς, ως επί το πλείστο, σχηματισμούς της περιοχής του Δήμου
Σητείας (Μουσείο Πέτρας) και τις μεγάλης σημασίας θέσεις όπου έχουν ταυτιστεί με
παλαιοντολογικά ευρήματα (επί της ακτογραμμής του Δήμου Σητείας) (Παλαιοντολογικό Μουσείο).,
αλλά και την ανάδειξη της μοναδικής χλωρίδας και πανίδας της ευρύτερης περιοχής.
Σκοπός της δράσης είναι να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα η περιοχή ως πυρήνας εναλλακτικών
δραστηριοτήτων που θα προσελκύει κόσμο είτε για εξειδικευμένους σκοπούς (μελέτες-έρευνες από
γεωλόγους και σπηλαιολόγους) είτε για λόγους περιηγητικούς-οικοτουριστικούς.
Η περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων
ακρωτήρι Σίδερο (Κιριαμάδι).

Διαδρ.

του δήμου Σητείας, χωρίς τη στρατιωτική ζώνη του

Περιγραφή
διαδρομής

Είδος
διαδρομής

Μήκος
σε Km

1

Παλαίκαστρο - Λύδια - Μόδι Ξηρολίμνη - Καρύδι Πλατύβολο - Άνω Περιστερά Αδραβάστοι - Πηγή Φλέγα Παλαίκαστρο

Οδική ή
ποδηλατική

2

Καρύδι - Άγιος Ιωάννης - Χώνος
- Μητάτο - Καρύδι

Πεζοπορική

5,61

3

Καρύδι - (Φαράγγι Μαζά) Μαγκασά - Μητάτο - Καρύδι

Πεζοπορική

4,70

4

Καρύδι - Φαράγγι Μαζά Αδραβάστοι

Πεζοπορική

6,37

5

Επάνω Ζάκρος - Μαύρος Κάμπος
- Σκαλιά

Πεζοπορική

3,98

Σίτανος - Ζάκαθος - Σκαλιά Σίτανος

Πεζοπορική,
ποδηλατική
ή οδική

8,42

7

Ζίρος - Σκαλιά

Πεζοπορική

4,82

8

Επάνω Ζάκρος - Φαράγγι των
Νεκρών - Κάτω Ζάκρος

Πεζοπορική

4,11

9

Κάτω Ζάκρος - Φαγκρόμουρο Παραλία Κατσουνάκι

Πεζοπορική

7,16

6

42,59
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Μέγιστο
υψόμετρο

Ελάχιστο
υψόμετρο

633,54

29,76

709,25

589,76

591,16

476,21

586,74

260,00

654,91

289,95

740,00

614,32

740,00

616,93

160,00

6,61

52,14

0,00

10

Κάτω Ζάκρος - Σπήλαιο
Πελεκητά - Παραλία Καρούμπες

Πεζοπορική

7,07

11

Χοχλακιές - Παραλία Καρούμπες

Πεζοπορική

3,81

12

Βάι - Σκοπέλι - Μεγάλη Κεφάλα
- Βάι

Πεζοπορική

5,13

13
14

Βάι - Ερμούπολη - Κάβο Σίδερο
Παλαίκαστρο - Βάι - Μονή
Τοπλού - Παλαίκαστρο

Πεζοπορική
και οδική ή
ποδηλατική
Οδική ή
ποδηλατική

106,71

5,92

120,40

20,00

120,00

20,00

99,28

0,00

186,84

8,82

7,45
22,81

Διαδρομές και πληροφορίες
Πέρα από την καθαρά χρηστική της δυναμική, η σημασία της περιοχής έγκειται και στο γεγονός ότι
αποτελεί ένα ζωντανό γεωλογικό μνημείο, καθώς εδώ απαντούν όλα τα γεωλογικά φαινόμενα της
νήσου Κρήτης, τα οποία αποτυπώνονται τόσο στο ανάγλυφο όσο και στο εκτεταμένο υπόγειο
καρστικό σύστημα που αναπτύσσεται σε μήκος πάνω από 6.οοο μέτρα (εξερευνημένοι και
χαρτογραφημένοι αγωγοί).
Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα οστά νάνων ιπποπόταμων, ελαφιών και
τρωκτικών που έχουν εντοπιστεί σε πολλά σημεία της ακτογραμμής και μέσα και έξω από σπήλαια
όπως στον Ανάβατο που αποδεικνύουν την πλούσια πανίδα της περιοχής κατά την περίοδο του
Πλειστοκαίνου (1 εκατ. χρόνια πριν). Τα απολιθώματα βρίσκονται σε πολύ κατάσταση και σε
ορισμένες θέσεις είναι συγκολλημένα με τμήματα βράχων στην έξοδο σπηλαίων ή σε πρανή
βράχων.
Άλλο ιδιαίτερο στοιχείο της περιοχής είναι η μεγάλη ποικιλία πετρωμάτων, πολλά από τα οποία με
εντυπωσιακούς χρωματισμούς (όπως οι βυσσινί φυλλιτες στο Βάι και Ζάκρο, τα κόκκινα μάρμαρα
και μορφές (ρήγματα, πτυχές κλπ). Πολύ εντυπωσιακές είναι και οι παλιές
στην Ιτανο)
ακτογραμμές ορισμένες παλιότερες και των απολιθωμάτων, που σε συνδυασμό με τα φαράγγια και
τα σπήλαια φανερώνουν τις μεγάλες μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας κατά την περίοδο των
τελευταίων παγετώδων περιόδων.
Επίσης η περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σπουδαιότητα λόγο των σπάνιων
οικοσυστημάτων που φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό σπάνιων ειδών χλωρίδας , πανίδας και
ορνιθοπανίδας .
Οι προτάσεις για τη δημιουργία των δύο υπαίθριων μουσείων γίνονται σε τοποθεσίες όπου δεν
εγείρεται θέμα ιδιοκτησιακό εφόσον οι διαδρομές ακολουθούν επαρχιακούς και αγροτικούς
δρόμους, παλιά μονοπάτια, κάποια τμήματα του ευρωπαϊκού ορειβατικού μονοπατιού Ε4, ρέματα
και κοίτες φαραγγιών. Όλα τα άλλα σημεία εκτός από τα παραπάνω όπου τοποθετούνται σημεία
θέας ή πινακίδες, επιλέχθηκαν ώστε να περνάνε από δημοτικές εκτάσεις.

Το έργο αφορά κυρίως την προμήθεια και τοποθέτηση των πινακίδων οι οποίες για τις ανάγκες του
έργου είναι 4 ειδών:
ΤΥΠΟΣ Α: Πινακίδες Πληροφοριακές που τοποθετούνται σε κεντρικά σημεία οικισμών και κομβικά
σημεία με σκοπό να λειτουργήσουν σαν info points.
ΤΥΠΟΣ Β: Πινακίδες Πληροφοριακές που τοποθετούνται στα μονοπάτια και σε ενότητες Γεωλογικού
και Παλαιοντολογικό ενδιαφέρον ενδιαφέροντος
ΤΥΠΟΣ Γ: Πινακίδες κατεύθυνσης (ένδειξης) με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα προορισμού.
ΤΥΠΟΣ Δ: Πινακίδες εισόδου εξόδου
Στην προμήθεια περιλαμβάνεται και τοποθέτηση των πινακίδων και επιπλέον:
- Αυτοψία από τον Ανάδοχο των μονοπατιών και διαδρομών προκειμένου να γίνει ακριβής
προσδιορισμός των συγκεκριμένων σημείων που θα τοποθετηθούν οι πινακίδες.
- Προμήθεια οικολογικών χρωμάτων και η χρωματική σήμανση όλων των διαδρομών.
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των εργασιών του παρόντος έργου.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Αναλυτική
Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για τις ανάγκες της παρούσας
προμήθειας
Αυτοψία για τον ακριβή προσδιορισμό των σημείων τοποθέτησης των πινακίδων
Ο Ανάδοχος του έργου θα λάβει από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης
Σητείας
αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις διαδρομές και τα μονοπάτια (περιγραφές,
συντεταγμένες κ.ά.). Ωστόσο, επειδή η σωστή τοποθέτηση των πινακίδων έχει να κάνει, μεταξύ
άλλων, και με το ακριβές σημείο τοποθέτησης ώστε να είναι ορατή από κάθε πιθανή κατεύθυνση
από την οποία έρχεται ο πεζοπόρος (κατεύθυνση στον ορίζοντα, ύψος από το έδαφος κ.ά.), για να
εξασφαλίσουμε τη σωστή τοποθέτησή τους, ο Ανάδοχος οφείλει να επισκεφτεί την κάθε διαδρομή
και να προσδιορίσει με ακρίβεια συντεταγμένης σημείου και επιπλέον πληροφοριών γραπτών των
σημείων αυτών.
Χρωματική σήμανση διαδρομών
Η χρωματική σήμανση των μονοπατιών θα πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες που έχουν τεθεί
από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας-Αναρρίχησης (βλ. παράρτημα Ι). Με βάση αυτό, τα
μονοπάτια θα πρέπει χαρακτηρισθούν με ένα χρώμα και ένα γεωμετρικό σχήμα, τετράγωνο το
κυρίας σημασίας, τρίγωνο το/τα κάπως δευτερεύοντα και κύκλο τα δευτερεύοντα. Η σήμανση των
μονοπατιών με το χρώμα τους θα γίνεται απευθείας στους κορμούς δένδρων ή στα βράχια, όπου
δεν υπάρχουν δέντρα.
Τα σήματα των μονοπατιών πάνω στους βράχους ή στα δένδρα θα μπαίνουν πάνω σε λευκό
τετράγωνο υπόστρωμα, κάπως μεγαλύτερης επιφανείας όταν το χρώμα στο δένδρο ή στον βράχο
είναι δυσδιάκριτο. Σ’ αυτήν την περίπτωση όμως η σήμανση του μονοπατιού πρέπει να γίνει με τον
ίδιο τρόπο σ’ όλο το μήκος του.
Πριν το χρώμα της οδοσήμανσης θα πρέπει όλα τα σημεία όπου θα μπουν σήματα, βράχοι ή κορμοί
δένδρων να βάφονται, μία εβδομάδα πριν, με λευκό χρώμα ανθεκτικό σε συνθήκες υπαίθρου.
Εκτός από τα γεωμετρικά σχήματα που δηλώνουν τη σπουδαιότητα του μονοπατιού, έχουν επίσης
και τα χρώματα την ιεράρχησή τους.
Έτσι πρώτο χρώμα είναι το κόκκινο, δεύτερο το κίτρινο, τρίτο το πράσινο, τέταρτο το μπλέ,
πέμπτο το πορτοκαλί και τελευταίο το μώβ (βλ. παράρτημα Ι)..
Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε στη σήμανση των μονοπατιών πρέπει να αντέχουν στις σκληρές
καιρικές συνθήκες των βουνών.
Τεχνικές προδιαγραφές χρώματος
100% ακρυλικό χρώμα Οικολογικό Α ποιότητας Εξωτερικών χώρων
Στιλπνότητα : Βελουτέ ματ με στιλπνότητα 8 - 12 μονάδες στις 85ο.
Ειδικό Βάρος : 1,45 – 1,48 kg/lt.
Απόδοση : 11 – 13 m2/lt ανά στρώση ανάλογα με την επιφάνεια.
Αποχρώσεις : Λευκό ,κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μπλέ, πορτοκαλί
:Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων
Η σήμανση αποτελεί έναν ξεχωριστό τρόπο «ερμηνείας του περιβάλλοντος». Επειδή παίζει
καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη του «χαρακτήρα» της περιοχής, θα πρέπει να ακολουθηθεί
ακριβός η διαδικασία, η θέση και ο αριθμός των πινακίδων σύμφωνα με τις υποδείξεις του
Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας και του Μουσείου Φυσικής
Ιστορίας Κρήτης, που έχει υποδείξει τις διαδρομές και τα σημεία τοποθέτησης των πινακίδων.
Η βασική αρχή που πρέπει να διέπει τον σχεδιασμό της σήμανσης είναι η διασφάλιση της ποιότητας
της κατασκευής, ώστε να μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και στις δεδομένες συνθήκες να
εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο γίνεται.
Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να κατασκευάσει και να τοποθετήσει τις πινακίδες στα σημεία
που προβλέπονται από την παρούσα μελέτη, και τα οποία αναφέρονται στους πίνακες 1,2,3 και 4 .
Τα σημεία αυτά έχουν προσδιοριστεί με αρκετή μεγάλη ακρίβεια, ωστόσο είναι πιθανό να υπάρχει

Σελίδα 5 από 19

μια μικρή απόκλιση. Σε αυτή την περίπτωση και με δεδομένο ότι ο Ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με
επιπλέον προμήθειες, θα πρέπει να είναι ευέλικτος στο να αφαιρέσει π.χ. από κάποιο μονοπάτιδιαδρομή κάποιο αριθμό και να τον προσθέσει σε άλλο.
Το υλικό που θα περιληφθεί στις πινακίδες, θα το πάρει έτοιμο από Δημοτικό Οργανισμό
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
Το υλικό των πινακίδων, οι διαστάσεις και γενικά οι προδιαγραφές τους περιγράφονται στον
πίνακα 5.
Πίνακας 1. Πινακίδες κατεύθυνσης (ΤΥΠΟΣ Γ)
Είναι δύο ειδών:
Α. βέλη που τοποθετούνται κατά μήκος των μονοπατιών ώστε να φαίνονται από μακριά και να
βοηθάνε τον πεζοπόρο να επιλέγει τη σωστή διαδρομή
Β. μικρές πινακίδες με τελείωμα σε βέλος και τη δυνατότητα να αναγράφεται πάνω το όνομα του
προορισμού. Αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να είναι και διπλές, σε διακλαδώσεις, ώστε να
πληροφορούν τον επισκέπτη για τη δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους
προορισμούς.
Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν στις παρακάτω διαδρομές:
Διαδρομή

1.

Περιγραφή

Είδος

Μονές

Διπλές

Τριπλές

Διαδρομής
Παλαίκαστρο - Λύδια - Μόδι
- Ξηρολίμνη - Καρύδι Πλατύβολο - Άνω
Περιστερά - Αδραβάστοι Πηγή Φλέγα - Παλαίκαστρο

Διαδρομής
18

8

-

19

3

-

23

3

-

6

3

-

2

1

-

25

1

-

-

1

-

Πεζοπορική

5

1

1

Πεζοπορική

22

1

1

Πεζοπορική

6

2

1

Πεζοπορική

8

2

0

Πεζοπορική

6

-

-

Πεζοπορική
και οδική ή

7

-

-

Οδική
ή ποδηλατική

2.

Καρύδι - Άγιος Ιωάννης Χώνος - Μητάτο - Καρύδι

Πεζοπορική

3.

Καρύδι - (Φαράγγι Μαζά) Μαγκασά - Μητάτο - Καρύδι

Πεζοπορική

4.

Καρύδι - Φαράγγι Μαζά Αδραβάστοι

Πεζοπορική

5.

Επάνω Ζάκρος - Μαύρος
Κάμπος - Σκαλιά

Πεζοπορική

6.

Σίτανος - Ζάκαθος - Σκαλιά
- Σίτανος

Πεζοπορική,
ποδηλατική
ή οδική
Πεζοπορική

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ζήρος - Σκαλιά
Επάνω Ζάκρος - Φαράγγι
των Νεκρών –
Κάτω Ζάκρος
Κάτω Ζάκρος Φαγκρόμουρο –
Παραλία Κατσουνάκι
Κάτω Ζάκρος - Σπήλαιο
Πελεκητά - Παραλία
Καρούμπες
Χοχλακιές - Παραλία
Καρούμπες
Βάι - Σκοπέλι - Μεγάλη
Κεφάλα - Βάι
Βάι - Ερμούπολη - Κάβο
Σίδερο
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ποδηλατική
Παλαίκαστρο - Βάι - Μονή
Τοπλού - Παλαίκαστρο

14.

οδική ή
ποδηλατική

-

1

-

Σύνολο

147

27

3

Πίνακας 2. Πινακίδες Πληροφοριακές (ΤΥΠΟΣ Α info points)
Οι εν λόγω πινακίδες έχουν ως σκοπό να αποτελέσουν ένα τύπο info point, σημείο αναφοράς
δηλαδή για τον επισκέπτη, όπου θα μπορεί να προσανατολίζεται σε σχέση με το που βρίσκεται, τι
μπορεί να δει γύρω από την περιοχή όπου βρίσκεται, που να απευθυνθεί εάν έχει κάποιο πρόβλημα
κ.ά. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει το χάρτη του δήμου, το χάρτης της υποπεριοχής αναφοράς,
κάποιες αντιπροσωπευτικές και άκρως ελκυστικές φωτογραφίες και συνοπτικά κείμενα
πληροφοριακά. Οι οικισμοί όπου θα τοποθετηθούν οι εν λόγω πινακίδες τύπου Α είναι οι εξής:
Τοποθεσία

Πινακίδες Πληροφοριακές ενημέρωσης

Καρύδι

1

Επάνω Ζάκρος

1

Βάι

1

Σητεία

1
Σύνολο 4

Πίνακας 3. Πινακίδες Πληροφοριακές (ΤΥΠΟΣ β) Πινακίδες Γεώτοπου
Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν σε ιδιαίτερα σημεία στα όρια του Γεωτόπου επί των
πεζοπορικών, ποδηλατικών και οδικών διαδρομών και θα παρέχουν πληροφορίες για την
γεωλογία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σημείου με διαγράμματα, φωτογραφίες ,κείμενα ,
επιστημονικές επεξηγήσεις,( 35 πινακίδες) .
Πίνακας 4. Πινακίδες εισόδου εξόδου (ΤΥΠΟΣ Δ)
Τοποθεσία

Μονές

Διπλές

Τριπλές

Διαδρομή

-

-

1

2+3+4

Επάνω Ζάκρος

-

1

-

5+8

Κάτω Ζάκρος

-

-

1

8+9+10

Σίτανος

1

-

-

6

Ζήρος

1

-

-

7

Χοχλακές

1

-

-

11

Βάι

-

-

1

12+13+14

Σύνολο

3

1

3

Καρύδι

Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων
Πίνακας 5.
Τύπος πινακίδας
Διαστάσεις

Υλικό
Υλικά κατασκευής: Σκελετός – τελάρο από
γαλβανιζέ στρατζαριστό 30 Χ 30mm. Πλάτη
από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm.
Τρόπος κατασκευής: Η λαμαρίνα θα είναι
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ΤΥΠΟΣ Α:
Πινακίδες Πληροφοριακές
που τοποθετούνται σε
κεντρικά σημεία
επιλεγμένων οικισμών και
άλλα κομβικά σημεία

90 cm x
120 cm
οριζόντιες
(Landscape)

ΤΥΠΟΣ Β:
Πινακίδες Πληροφοριακές
που τοποθετούνται στα
μονοπάτια και σε
ενότητες Γεωλογικού και
Παλαιοντολογικό
ενδιαφέρον

50 cm x 35
cm
οριζόντιες
(Landscape)

ΤΥΠΟΣ Γ:
Πινακίδες κατεύθυνσης
(ένδειξης) με απλό βέλος
ή με βέλος και όνομα
προορισμού. ΜΟΝΕΣ ΔΙΠΛΕΣ - ΤΡΙΠΛΕΣ

20 cm x
40cm
οριζόντιες
(Landscape)

κολλητή πάνω στο τελάρο (από την πίσω
πλευρά) ή βιδωτή από τα πλάγια. Σε καμιά
περίπτωση δεν θα έχει βίδες ή πριτσίνια στην
μπροστινή πλευρά όπου θα τοποθετηθούν τα
αυτοκόλλητα.
Επένδυση: Στην μπροστινή όψη της επιγραφής
θα επικολληθεί η πληροφοριακή πινακίδα η
οποία θα περιλαμβάνει το σχετικό έντυπο
υλικό προβολής.
Η πινακίδα θα τυπωθεί με Eco-Solvent μελάνια
(έγχρωμη
ψηφιακή
εκτύπωση)
σε
αυτοκόλλητο πολυμερικό Βινύλιο 7ετίας
τύπου
3Μ
και
θα
καλυφθεί
με
πλαστικοποίηση UV.
Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από
στύλο μεταλλικό γαλβανιζέ διαμέτρου 2
ιντσών,
συνολικού
ύψους
2,50m
(μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). Η στήριξη
των πινακίδων πάνω στο στύλο μπορεί να
είναι είτε κολλητή είτε βιδωτή. Όλα τα
εξαρτήματα στήριξης - στερέωσης (βίδες,
κοχλίες κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν θα
πρέπει να είναι μεταλλικά και γαλβανισμένα
Στην περίπτωση που η στήριξη θα γίνει με
βίδες, οι βίδες δεν θα πρέπει να αποκρύπτουν
πληροφοριακά στοιχεία της πινακίδας.
Βαφή: Όλη η κατασκευή (πινακίδα & στύλοι)
θα βαφούν δύο στρώσεις με βερνικόχρωμα
για μεταλλικές επιφάνειες αφού πρώτα
περαστούν
με
αστάρι
κατάλληλο
για
γαλβανιζέ.
Τοποθέτηση: Η πινακίδες θα τοποθετηθούν
στο έδαφος με άοπλο σκυρόδεμα σε βάθος
τουλάχιστον 50 εκατ., μετά από την αυτοψία ,
σύμφωνα με το παραδοτέο 1 η δαπάνη
συμπεριλαμβάνεται στη τιμή της πινακίδας
Υλικά κατασκευής: Σκελετός - τελάρο από
γαλβανιζέ στρατζαριστό 20 Χ 20mm. Πλάτη
από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm.
Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από
στύλο μεταλλικό γαλβανιζέ διαμέτρου 11/2
ίντσας,
συνολικού
ύψους
2,50m
(μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). Τα υπόλοιπα
όπως περιγράφονται για την πινακίδα τύπου
Α.
Τρόπος κατασκευής, Επένδυση, Βαφή &
Τοποθέτηση: Όπως περιγράφονται για την
πινακίδα τύπου Α.
Υλικά κατασκευής: Σκελετός - τελάρο από
γαλβανιζέ στρατζαριστό 17 Χ 17mm. Πλάτη
από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm.
Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από
στύλο μεταλλικό γαλβανιζέ διαμέτρου 1
ίντσας,
συνολικού
ύψους
2,50m
(μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). Τα υπόλοιπα
όπως περιγράφονται για την πινακίδα τύπου
Α.
Τρόπος κατασκευής, Επένδυση, Βαφή &
Τοποθέτηση: Όπως περιγράφονται για την
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ΤΥΠΟΣ Δ:
Πινακίδες εισόδου εξόδου
μονές

50 cm x 65
cm
οριζόντιες
(Landscape)

ΤΥΠΟΣ Δ:

50 cm x
120 cm
οριζόντιες
(Landscape)

Πινακίδες εισόδου εξόδου
διπλές

ΤΥΠΟΣ Δ:
Πινακίδες εισόδου εξόδου
τριπλές

50 cm x
180 cm
οριζόντιες
(Landscape)

πινακίδα τύπου Α.
Υλικά κατασκευής: Σκελετός - τελάρο από
γαλβανιζέ στρατζαριστό 20 Χ 20mm. Πλάτη
από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm.
Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από
στύλο μεταλλικό γαλβανιζέ διαμέτρου 11/2
ίντσας,
συνολικού
ύψους
2,50m
(μονοκόμματος χωρίς ενώσεις). Τα υπόλοιπα
όπως περιγράφονται για την πινακίδα τύπου
Α.
Τρόπος κατασκευής, Επένδυση, Βαφή &
Τοποθέτηση: Όπως περιγράφονται για την
πινακίδα τύπου Α.
Υλικά κατασκευής: Σκελετός – τελάρο από
γαλβανιζέ στρατζαριστό 30 Χ 30mm. Πλάτη
από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm.
Στήριξη: Οι πινακίδες θα συνοδεύονται από
στύλο μεταλλικό γαλβανιζέ διαμέτρου 2
ιντσών,
συνολικού
ύψους
2,50m
(μονοκόμματος χωρίς ενώσεις).
Τρόπος κατασκευής, Επένδυση, Βαφή &
Τοποθέτηση: Όπως περιγράφονται για την
πινακίδα τύπου Α.
Υλικά κατασκευής: Σκελετός – τελάρο από
γαλβανιζέ στρατζαριστό 30 Χ 30mm. Πλάτη
από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1mm.
Στήριξη: Η κάθε πινακίδα θα συνοδεύεται από
2 γαλβανιζέ μεταλλικούς στύλους διαμέτρου 2
ιντσών, συνολικού ύψους 2,50m έκαστος
(μονοκόμματος χωρίς ενώσεις).
Τρόπος κατασκευής, Επένδυση, Βαφή &
Τοποθέτηση: Όπως περιγράφονται για την
πινακίδα τύπου Α.

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας θα παραδώσει στον ανάδοχο
αναλυτικούς χάρτες με τα μονοπάτια και τις θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων .
Παράρτημα Δειγμάτων πινακίδων
ΤΥΠΟΣ Γ: Πινακίδες κατεύθυνσης (ένδειξης) με απλό βέλος ή με βέλος και όνομα προορισμού

◄ ΦΑΡΑΓΓΙ
ΝΕΚΡΩΝ
ΖΑΚΡΟΣ ►
ΣΚΑΛΙΑ ►

ΤΥΠΟΣ Β: Πινακίδες Γεώτοπου

ΤΥΠΟΣ Α: Πινακίδες Πληροφοριακές

Σελίδα 9 από 19

ΑΡΘΡΟ 1ο
Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 42.000,00 € με το ΦΠΑ ή 34.146,34 € πλέον
ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με υπάρχουσα πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.,
ύψους: 42.000,00 € (ΚΑ 15-7135.012). Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
παραδοτέου Π.3.3.1 «Χάραξη και σήμανση διαδρομών Γεωπάρκου Ιτάνου» του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (Επικεφαλής
Εταίρος) για το εγκεκριμένο έργο ΓΕΩΤΟΠΙΑ «Γεωτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη: Όρη Ιτάνου Κρήτης,
Όρος Τρόοδος Κύπρου» (Κ1_2_05) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –
Κύπρος 2007-2013 (ΣΑΕΠ 2011ΕΠ30280023). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1.

2.

3.

4.

ΕΙΔΟΣ
Προμήθεια και
τοποθέτηση
Πινακίδων
Πληροφοριακών
ΤΥΠΟΥ Α
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
Πινακίδων
Πληροφοριακών
ΤΥΠΟΥ Β
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
Πινακίδων
κατεύθυνσης
(ένδειξης) ΤΥΠΟΥ Γ
ΜΟΝΕΣ- ΔΙΠΛΕΣΤΡΙΠΛΕΣ
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
Πινακίδων εισόδου
εξόδου ΤΥΠΟΥ Δ
ΜΟΝΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗ
€
450,00

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

1800,00

414,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
2.214,00

150,00

5250,00

1207,50

6.457,50

115,00

24150,00

5554,50

29.704,50

150,00

450,00

103,50

553,50

4 τεμάχια

35 τεμάχια

210 τεμάχια

3 τεμάχια
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5.

6.

7.

Προμήθεια
και
τοποθέτηση
Πινακίδων εισόδου
εξόδου ΤΥΠΟΥ Δ
ΔΙΠΛΕΣ
Προμήθεια
και
τοποθέτηση
Πινακίδων εισόδου
εξόδου ΤΥΠΟΥ Δ
ΤΡΙΠΛΕΣ
Προμήθεια 100%
ακρυλικό χρώμα
Οικολογικό Α
ποιότητας
Εξωτερικών χώρων

400,00

400,00

92,00

492,00

550,00

1650,00

379,50

2.029,50

40KG

4,91

196,40

45,10

241,50

25 KG

10,00

250,00

57,50

307,50

34.146,4

7.853,60

42.000,00

1 τεμάχια

3 τεμάχια

Λευκό

8.

Προμήθεια 100%
ακρυλικό χρώμα
Οικολογικό Α
ποιότητας
Εξωτερικών χώρων
κόκκινο, κίτρινο,
πράσινο, μπλέ,
πορτοκαλί
Σύνολα

ΑΡΘΡΟ 2ο
Πληροφορίες
Τα έγγραφα της προμήθειας και διευκρινίσεις επί τοις παρούσας διακήρυξης μπορούν να ζητηθούν από
το Δ.Ο.Κ.Α.Σ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 11.00. και έως 14.00 (Υπεύθυνος Έργου: κ.
Βαγγέλης Περάκης, τηλέφωνο: 2843023775, email: depotas@otenet.gr).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ημερομηνία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 16/05/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2.00
μ.μ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (Α. Παπανδρέου 6, 72300 Σητεία), με την ένδειξη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού (πληροφοριακές
πινακίδες & οικολογικά χρώματα) του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας
(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) για τη Δημιουργία Οικοτουριστικών – Γεωλογικών Διαδρομών στο Δήμο Σητείας στο
πλαίσιο του Έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος 20072013». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως
εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δημοτικός Οργανισμός ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο
και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί17/05/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ., στα γραφεία του
Δ.Ο.Κ.Α.Σ. από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού
Οργανισμού.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών
Η αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα, που θα ορίσει η Επιτροπή
και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Προέλευση προμηθειών – Δικαίωμα συμμετοχής
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στην προμήθεια / τοποθέτηση
πληροφοριακών πινακίδων τεσσάρων τύπων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπ. αριθμ. 24/2012
τεχνική έκθεση του Δήμου Σητείας καθώς και οικολογικών χρωμάτων για τη χρωματική σήμανση όλων
των διαδρομών.
Τα υλικά δύναται να είναι εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που
αναφέρονται στα άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν
επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης και
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις /
Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς.
Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να
τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό
μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
3. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του π.δ.
60/2007 και συγκεκριμένα εάν:
α) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
β) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της
πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).
γ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C
316 της 27.11.1995, σελ.48).
δ) Υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
ε) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
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στ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
ζ) Καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την
επαγγελματική διαγωγή τους.
η) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική
νομοθεσία.
θ) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν
για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για
έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το
διαγωνισμό.
4. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στον κυρίως
φάκελο στοιχεία που αποδεικνύουν τη φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική αξιοπιστία τους και την
τεχνική επάρκειά τους (π.χ. εταιρική παρουσίαση, τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμός, πιστοποιήσεις,
αποδεικτικά ποιότητας προϊόντων κ.λπ.).
Ο Δ.Ο.Κ.Α.Σ. έχει δικαίωμα να ελέγξει με κάθε νόμιμο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουμένων.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης της παρούσας διακήρυξης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 1.707,32 ΕΥΡΩ. Ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον ένα (1) μήνα από το
χρόνο ισχύς της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμα τους (φυσικά πρόσωπα) ή το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (νομικά
πρόσωπα), κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικά θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Για αλλοδαπούς τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών
ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του
(για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από
τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, Βεβαίωση
Έναρξης Δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν, με ημερομηνία θεώρησης γνησίου
υπογραφής ταυτόσημη με την ημερομηνία σύνταξης και υποβολής της, στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
Α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα, ήτοι: για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β) Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά
φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση
καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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Γ) Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης, των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Δ) Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Ε) Δεν τελούν υπό παύση εργασιών. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν
υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση.
ΣΤ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας
και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Ζ) Δεν τελούν σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας καθώς και δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή
του αποκλεισμού από διαγωνισμούς με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η) Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
Θ) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών,
κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 της παρούσας.
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νομικά πρόσωπα η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από νόμιμο εκπρόσωπό τους.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί
με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή τον διαγωνισμό την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού.
3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την προσφορά, πρέπει να καταθέσουν δείγματα των
προσφερομένων υλικών, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στο Γραφείο Προμηθειών του
Δημοτικού Οργανισμού, η δε σχετική απόδειξη, ή το δελτίο αποστολής υποβάλλεται μαζί με τα
δικαιολογητικά στην προσφορά τους.
4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δημοτικό Οργανισμό με οποιονδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δ.Ο.Κ.Α.Σ., με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές
θα καταθέτονται μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποσταλμένες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται
υπόψη.
6. Προσφορές που καταθέτονται στο Δημοτικό Οργανισμό με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που
παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή
καταθέτονται στο Δημοτικό Οργανισμό με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος του Δημοτικού Οργανισμού που διενεργεί την προμήθεια δηλαδή: Προς το Δημοτικό
Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας Επιτροπή Διενέργειας του Πρόχειρου Διαγωνισμού
«Προμήθεια εξοπλισμού (πληροφοριακές πινακίδες & οικολογικά χρώματα) του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) για τη Δημιουργία Οικοτουριστικών –
Γεωλογικών Διαδρομών στο Δήμο Σητείας στο πλαίσιο του Έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ του Προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013»
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.
Εξαίρεση αποτελούν οι τεχνικοί όροι και τα φυλλάδια τεχνικών όρων (prospectus) τα οποία δύναται να
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Προσφορές
Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την
παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή συνεπώς στον κυρίως Φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου
όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει
αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους
όρους της παρούσας Διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο του Δημοτικού Οργανισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
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1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για (3) μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δημοτικό Οργανισμό, πριν
από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20
παρ.5 και 23 παρ.2.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία,
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ.1α.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη
διενέργεια διαγωνισμού Επιτροπή, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στο Διοικητικού Συμβούλιο του
Δ.Ο.Κ.Α.Σ. που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η
προσβολή τους στο Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ
της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 13ο
Προσφερόμενη τιμή
Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην
παρούσα διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για την παράδοση της προμήθειας στο Δημοτικό Οργανισμό που
προβλέπεται στην διακήρυξη καθώς και την τοποθέτησή της.
Επίσης, η δαπάνη για τις ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων και
γνωστοποιήσεων βαρύνει τους φορείς που εκτελούν τις προμήθειες.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δημοτικός Οργανισμός απαλλάσσεται της
καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.
3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται
στο άρθρο 16.
Άρθρο 14ο
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Αποσφράγιση των προσφορών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική
προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα
τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από
το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της
διακήρυξης.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει, κάνει δεκτές τις προσφορές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στο άρθρο 7ο της διακήρυξης και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές τις
διακήρυξης και απορρίπτει τις υπόλοιπες.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της
αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα, που θα
ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της.
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό
καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 15ο
Αξιολόγηση προσφορών
Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά από οικονομική άποψη, εφόσον οι
τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγματα που κατατέθηκαν συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης ανά είδος.
Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
Η τελική επιλογή του προμηθευτή γίνεται σύμφωνα με τη χαμηλότερη προσφορά.
Άρθρο 16ο
Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – Υπογραφή Σύμβασης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε
αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά:
Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα, ήτοι: για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Για τα νομικά πρόσωπα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον
Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη
περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
Β) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό
παύση εργασιών, δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί
σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του.
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα
ή πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου
ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας, που είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν
εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω
νομικές καταστάσεις.
2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω
προθεσμίας στο Δ.Ο.Κ.Α.Σ.. Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών του προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, σε ημερομηνία και
ώρα που θα ορισθεί με πρόσκληση-ανακοίνωση, η οποία θα αποσταλεί και στους λοιπούς
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.
Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του
φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στο Δημοτικό
Οργανισμό.
3. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Οργανισμό,
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ, με χρόνο
ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μεγαλύτερο από τη συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγυητική
επιστολή επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Άρθρο 17ο
Εγγυήσεις
Οι προβλεπόμενες εγγυήσεις εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη
επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Για το περιεχόμενο των εγγυητικών επιστολών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να σημειώνεται στην
εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
Άρθρο 18ο
Τρόποι πληρωμής
Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη την διάρκεια της προμήθειας και
δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή μετά την παραλαβή των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητα των υλικών.
Άρθρο 19ο
Χρόνος και τόπος παράδοσης
Τα υπό προμήθεια είδη παραδίδονται, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρονοπρογραμματισμό του έργου
ΓΕΩΤΟΠΙΑ για τα παραδοτέα του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (Επικεφαλής Εταίρος) και ο οποίος προσδιορίζεται στη
σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί με τους προμηθευτές.
Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας δε δύναται να υπερβεί την καταληκτική ημερομηνία υλοποίηση
του έργου, ήτοι 25-5-2013.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση.
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Άρθρο 20ο
Έκπτωση προμηθευτή
 Όταν δεν προσέλθει να υπογράψει ο προμηθευτής μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε (παρ.5
άρθρο 24, παρ.1 άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ) κηρύσσεται έκπτωτος και γίνεται κατάπτωση της
εγγύησης.
 Όταν δεν παραδώσει τα υλικά εντός του χρόνου που ορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς να υποβάλει
αίτημα παράτασης (παρ.2 άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ).
 Όταν δεν αντικαθιστά εντός της νόμιμης προθεσμίας τα υλικά που κρίθηκαν ακατάλληλα (παρ.1
άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ)
 Όταν δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στο χρόνο που
συμφωνήθηκε.
Οι κυρώσεις μετά από απόφαση Δ.Σ. είναι:
1. Κατάπτωση, ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
2. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του.
3. Απαγόρευση ανάληψης προμηθειών του Δημοτικού Οργανισμού για 6-12 μήνες.
Άρθρο 21ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται μια φορά σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λασιθίου.
Επίσης, το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης και η τεχνική μελέτη είναι αναρτημένα στην επίσημη
ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας http://www.sitia.gr/, www.sitia-geopark.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του
διαγωνισμού (τουλάχιστον 15 ημέρες). Το παρόν αναρτάται στο Διαδίκτυο, μέσω του Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Σ.
Μιχελάκης Εμμανουήλ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
(Δ.Ο.Κ.Α.Σ.)
Σητεία, 24/4/2013
Αρ. Πρωτ.: 316
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) διακηρύττει Πρόχειρο
Διαγωνισμό (ΕΚΠΟΤΑ) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την
προμήθεια εξοπλισμού (πληροφοριακές πινακίδες & οικολογικά χρώματα) του Δημοτικού Οργανισμού
Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (Δ.Ο.Κ.Α.Σ.) για τη Δημιουργία Οικοτουριστικών – Γεωλογικών
Διαδρομών στο Δήμο Σητείας στο πλαίσιο του Έργου ΓΕΩΤΟΠΙΑ του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει επιπλέον τον ακριβή προσδιορισμό της
θέσης των πινακίδων, την τοποθέτησή τους και την χρωματική σήμανση όλων των διαδρομών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 42.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ. Η πράξη
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της
Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%. Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για
μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Φυσικά πρόσωπα (προμηθευτές) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
β) Νομικά πρόσωπα (προμηθευτές) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
γ) Συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
και απασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια ειδών που αποτελούν αντικείμενο της προκηρυσσόμενης
προμήθειας.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης της παρούσας διακήρυξης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 1.707,32 ΕΥΡΩ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρόνο τριών (3) μηνών, από την επόμενη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Διάρκεια της σύμβασης: 2 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής.
Τα έγγραφα πού αφορούν στην προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημοτικό
Οργανισμό Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (A. Παπανδρέου 6 Σητεία, Υπεύθυνος Έργου: κ.
Βαγγέλης Περάκης, τηλ. 2843023775, φαξ. 2843022681, email. depotas@otenet.gr), κατά τις εργάσιμες ώρες
και ημέρες ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας http://www.sitia.gr, και στην ιστοσελίδα www.sitiageopark.gr
Οι προσφορές κατατίθενται, ιδιοχείρως ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (Α. Παπανδρέου 6, 72300 Σητεία), το αργότερο μέχρι την 16/05/2013, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 2.00 μ.μ. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται
ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις
17/05/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ., στα γραφεία του Δ.Ο.Κ.Α.Σ. (Α. Παπανδρέου 6)
από τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ημέρα αποσφράγισης
των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.
Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
αναλυτικής προκήρυξης, διαφορετικά θα αποκλείονται. Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Κ.Α.Σ..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Σ.

Μανώλης Μιχελάκης
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