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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΤΦΟ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΡΤΜΟΤ
ΟΛΤΜΠΟΤ

ΕΤΡΨΠΑΪΚΗ ΕΝΨΗ
ΕΤΡΨΠΑΪΚΟ ΓΕΨΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Ε.Γ.Σ.Α.Α.)
Η Ευρώπη επενδύει ςτισ αγροτικέσ περιοχέσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

Λιτόχωρο 01/12/2021
Α.Π. 1222
5η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014-2020)
ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020»
ΟΜΑΔΑ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ: «ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ CLLD/LEADER»
ΜΔΣΡΟ 19 «ηήπιξη για ηοπική ανάπηςξη μέζυ ηος LEADER (ΣΑΠΣοΚ – ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ
ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ)»
ΤΠΟΜΔΣΡΟ 19.2 «Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηυν (ΣΑΠΣοΚ) ηος Ππογπάμμαηορ

Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2014-2020, για παπεμβάζειρ δημόζιος σαπακηήπα»
ΤΠΟΓΡΑΗ 19.2.4.5 «ηήπιξη για μελέηερ, ςπηπεζίερ και επενδύζειρ πος ζςνδέονηαι με ηον πολιηιζμό, με ηη

διαηήπηζη, αποκαηάζηαζη και αναβάθμιζη ηηρ πολιηιζηικήρ και θςζικήρ κληπονομιάρ ηυν συπιών, ηυν
αγποηικών ηοπίυν και ηυν ηόπυν με ςτηλή θςζική αξία, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν ζσεηικών κοινυνικοοικονομικών πηςσών, καθώρ και δπάζειρ πεπιβαλλονηικήρ εςαιζθηηοποίηζηρ (ζςμπεπιλαμβανομένυν
πολιηιζηικών/ζςνεδπιακών κένηπυν, μοςζείυν, πολιηιζηικών σαπακηηπιζηικών ηηρ ςπαίθπος-μύλοι, γεθύπια
κλπ».
Η πίζηυζη πποέπσεηαι από ηο Ππόγπαμμα "Αγποηική Ανάπηςξη ηηρ Δλλάδαρ 2014 - 2020" με ζςγσπημαηοδόηηζη
από ηο Δ.Γ.Σ.Α.Α.ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΙΔΡΙΑ
ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
τησ Πράξησ:
«Ανάδειξη, Κωδικοποίηςη & ήμανςη των δεκατεςςάρων (14) ςημαντικότερων ορειβατικών
διαδρομών που αναπτφςςονται εντόσ τησ Προςτατευόμενησ Περιοχήσ του Εθνικοφ Δρυμοφ
Ολφμπου, και εντόσ των διοικητικών ορίων τησ Π.Ε. Πιερίασ»
Ο Φορζασ Διαχείριςησ Εθνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου (Αναθζτουςα Αρχή) διακθρφττει ότι τθν 17Η Δεκεμβρίου
του ζτουσ 2021, ημζρα Παραςκευή και ώρα 23:59 (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν) κα διεξαχκεί με τθν
ανοικτι διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ του άρκρου 27 του ν. 4412/16, όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει ςήμερα,
για την ανάθεςη του ζργου με τίτλο: «Ανάδειξθ, Κωδικοποίθςθ & Σιμανςθ των δεκατεςςάρων (14)
ςθμαντικότερων ορειβατικϊν διαδρομϊν που αναπτφςςονται εντόσ τθσ Προςτατευόμενθσ Περιοχισ του
Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, και εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Π.Ε. Πιερίασ»
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Ο κωδικόσ Ο.Π.Σ.Α.Α. του ζργου είναι ο: 0010865842. Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΗΔΗΣ,
θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 144253 και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η υπηρεςία με τίτλο:
«Ανάδειξη, Κωδικοποίηςη & ήμανςη των δεκατεςςάρων (14) ςημαντικότερων
ορειβατικών διαδρομών που αναπτφςςονται εντόσ τησ Προςτατευόμενησ Περι οχήσ
του Εθνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, και εντόσ των διοικητικών ορίων τησ Π.Ε. Πιερίασ»
αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
[ Τμήμα 1 ]
- η προμήθεια εκατόν τριάντα δφο (132) πινακίδων όλων των κατθγοριϊν που αναγράφονται ςτο άρκρο 9
«Είδη πινακίδων σήμανσης» τθσ αρικ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπωσ αυτι
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, όπου χρειάηεται και ςε ολόκλθρο το μικοσ των 14 ορειβατικϊν διαδρομϊν
- η προμήθεια διακοςίων ςαράντα δφο (242) πινακίδων/logos, οι οποίεσ κα φζρουν ειδικά ςφμβολα
κωδικοποίθςθσ, και
- η κωδικοποίηςή των ανωτζρω 14 ορειβατικϊν διαδρομϊν, δθλαδι η φιλοτζχνηςη και η αντιςτοίχιςη
ειδικοφ ςυμβόλου για κάκε μια από τισ ανωτζρω διαδρομζσ.
εκτιμϊμενθσ αξίασ 13.509,00 € πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 16.751,16 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%).
[ Τμήμα 2 ]
- η μεταφορά υλικϊν τοποκζτθςθσ και ςτφλων
-η μεταφορά εκατόν τριάντα δφο (132) πινακίδων όλων των κατθγοριϊν που αναγράφονται ςτο άρκρο 9
«Είδη πινακίδων σήμανσης» τθσ αρικ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπωσ αυτι
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, όπου χρειάηεται και ςε ολόκλθρο το μικοσ των 14 ορειβατικϊν διαδρομϊν
και
- η μεταφορά διακοςίων ςαράντα δφο (242) πινακίδων/logos, οι οποίεσ κα φζρουν ειδικά ςφμβολα
κωδικοποίθςθσ,
εκτιμϊμενθσ αξίασ 7.301,83 € πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 9.054,27 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
[ Τμήμα 3 ]
- η πλήρησ τοποθζτηςη ςτφλων και εκατόν τριάντα δφο (132) πινακίδων όλων των κατθγοριϊν που
αναγράφονται ςτο άρκρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» τθσ αρικ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.
206Β΄/30-06-2017), όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, όπου χρειάηεται και ςε ολόκλθρο το μικοσ
των 14 ορειβατικϊν διαδρομϊν και
- η πλήρησ τοποθζτηςη διακοςίων ςαράντα δφο (242) πινακίδων/logos, οι οποίεσ κα φζρουν ειδικά ςφμβολα
κωδικοποίθςθσ,
εκτιμϊμενθσ αξίασ 10.088,88 € πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι 12.510,21 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%)
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των δθμοπρατοφμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
που εγκρίκθκαν από το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, ανζρχεται ςτο ποςό των
30.899,71 ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό των 38.315,64 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.)., ενϊ ο ςυμβατικόσ χρόνοσ
ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) μινεσ / 450 θμζρεσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr)και οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ και να παραλαμβάνουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθ, Συγγραφι Υποχρεϊςεων, Πρότυπο Οικονομικισ Προςφοράσ κλπ.) μόνο θλεκτρονικά, από τθν
ανωτζρω ιςτοςελίδα και από τθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Φορζασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ
Ολφμπου), www.olympusfd.gr
H ταχυδρομικι διεφκυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι: Κζντρο Πληροφόρηςησ Επιςκεπτών
Εθνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου, Δ.Ε. Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίασ, Σ.Θ. 37, Σ.Κ.: 602 00.
Η διακιρυξθ τθσ υπθρεςίασ ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο, από τθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ
Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), υπόδειγμα Διακιρυξθσ για Συμβάςεισ Προμθκειϊν με
Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία κάτω των 60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ με τισ ανάλογεσ
προςαρμογζσ.
Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:
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1. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α)κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ
τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςε αντικείμενο ςυναφζσ με εκείνο των προκθρυςςόμενων προμθκειϊν
και υπθρεςιϊν και διακζτουν τθν αντίςτοιχθ Τεχνικι και Επαγγελματικι Ικανότθτα, όπωσ αναγράφεται ςτα
Κεφάλαια 2.2.1 & 2.2.6 του Σεφχουσ Διακήρυξησ.
Δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι
δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προκαταβολι δεν κα χορθγθκεί.
Σο ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 - 2020" με
ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την Α 082/1.
Ο Κωδικόσ ΑΕ του ζργου είναι 2017Ε08210000.
Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ των προςφορϊν, τθν 21/12/2021 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:30.Το
αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από το Δ.Σ. του Φορζα Διαχείριςθσ Εκνικοφ Δρυμοφ Ολφμπου.
Ο Ππόεδπορ ηος Γ..
ηος Φοπέα Γιασείπιζηρ Δ.Γ.Ο.

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΝΙΚΑ

