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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό
του έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης
εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2), της Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο ¨GEO-IN¨
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, τα οποία
έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2»
1.1 Αντικείμενο της Πράξης “GEO-IN”

Η Πράξη με τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR
GEOPARKS» και ακρωνύμιο “ GEO-IN ” είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020. Στο έργο συμμετέχουν πέντε Εταίροι από την Κύπρο και την
Ελλάδα και συγκεκριμένα:
1. Α.Κ.Ο.Μ.Μ. Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Κύριος Δικαιούχος
2. Δήμος Σητείας (Δικαιούχος 2)
3. Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Μ.Φ.Ι.Κ. (Δικαιούχος 3)
4. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (Δικαιούχος 4)
5. Αναπτυξιακή Εταιρία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ (Δικαιούχος 5)
6. Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου
(Δικαιούχος 6)
Γενικός στόχος και βασική προτεραιότητα της πράξης είναι η υποστήριξη της κοινής προσπάθειας
των Εταίρων για την ανάπτυξη του Γεωτουρισμού, με υψηλές ποιοτικά προδιαγραφές, η
διαφοροποίηση και ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και εν γένει η αυτοτροφοδοτούμενη
βιώσιμη ανάπτυξη. Η διαδικασία επίτευξης του παραπάνω κεντρικού στόχου, συνίσταται στη
συνεργασία για το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και στο συντονισμένο
χαρακτήρα της παρέμβασης που είναι ολοκληρωμένη για να καλύπτει το σύνολο των διαστάσεων
του προβλήματος. Οι επιμέρους στόχοι της Πράξης είναι οι εξής:
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Διαφύλαξη, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς των Γεωπάρκων, ως στοιχεία διαμόρφωσης «ταυτότητας» προορισμού και
ενίσχυση της ελκυστικότητας τους
 Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους
 Διαφοροποίηση και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με την εισαγωγή νέων εναλλακτικών
δραστηριοτήτων
 Εμπλουτισμός των παρεχόμενων γεωτουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
 Αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για τη μελέτη, ανάδειξη και αξιοποίηση των
τεσσάρων Γεωπάρκων
 Ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης μικρών και μεγάλων,
επισκεπτών και ντόπιων.
 Ενίσχυση της ικανότητας δικτύωσης και συνεργασιών σε τοπικό, διατοπικό και διακρατικό
επίπεδο
 Ανάπτυξη κοινών εργαλείων και κοινών μεθόδων προβολής και προώθησης των
Γεωπάρκων και του Γεωτουρισμού.
Κύρια αποτελέσματα της Πράξης αποτελούν: α) η δημιουργία κοινών δράσεων δημοσιότητας και
πληροφόρησης του έργου, με στόχο την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της τοπικής
επιχειρηματικής κοινότητας, των τοπικών φορέων και του ευρύ κοινού γύρω από τους στόχους και
τα αποτελέσματα του έργου β) η διοργάνωση workshops υποστήριξης γεωτουριστικής
επιχειρηματικότητας, ο καθορισμός κοινών προδιαγραφών ποιότητας, με στόχο τη σύνδεση των
γεωπάρκων και των τοπικών επιχειρήσεων και την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης σε
όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, γ) η παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
εφαρμογών μάθησης, η διοργάνωση επισκέψεων σχολείων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με
στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού των επισκεπτών και ειδικών
ομάδων, όπως νέοι και μαθητές, δ) ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών και εξειδικευμένων
εφαρμογών, η προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού, η εκπόνηση μελετώνεμπειρογνωμοσυνών ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων, η δημιουργία, σήμανση και
βελτίωση της προσβασιμότητας μονοπατιών και χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, η
επέκταση και βελτίωση των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση των δομών
και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών γεω-τουρισμού, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
εταίρου, ε) η διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων γεωτουρισμού με στόχο την
προβολή των περιοχών, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση επισκεπτών,
στ) η υλοποίηση δράσεων κοινής προβολής και προώθησης του γεωτουρισμού (συμμετοχή σε
επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις, δημιουργία κοινού σπονδυλωτού video-teaser, παραγωγή έντυπου
και ηλεκτρονικού υλικού καθώς και η φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων εξειδικευμένων στον
τομέα του εναλλακτικού τουρισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στις 950.000,00€ και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και Εθνικούς Πόρους κατά 15%.
Ο Δήμος Σητείας συμμετέχει στα παρακάτω Πακέτα Εργασίας με συνολικό προϋπολογισμό ύψους
145.000,00€:
ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου, που αφορά τις ενέργειες διαχείρισης και
παρακολούθησης του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου του έργου
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ΠΕ2: Δημοσιότητα και Πληροφόρηση, που αφορά στη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων
στο Γεωπάρκο Σητείας.
ΠΕ3:
Ευαισθητοποίηση-Εκπαίδευση-Επιχειρηματικότητα,
που
περιλαμβάνει
δράσεις
επιμόρφωσης - ενημέρωσης (workshop) για την υποστήριξη και ανάπτυξη του Γεωτουρισμού
καθώς και τη συμμετοχή στο Σχολείο των Γεωπάρκων που διοργανώνεται στη Λέσβο.
ΠΕ4: Υποδομές - εξοπλισμός στήριξης Γεωτουρισμού. Περιλαμβάνει α) την προμήθεια εξοπλισμού
απαραίτητου για τους επισκέπτες του Γεωπάρκου που επιθυμούν να διασχίσουν φαράγγια ή να
επισκεφτούν σπήλαια αλλά και για τη διάσωση ατόμων που κάνουν δραστηριότητες στη φύση, β)
τη δημιουργία και ανάδειξη νέων Γεωδιαδρομών και βελτίωση υπαρχόντων προσβάσιμων
μονοπατιών, χαρακτηριστικών σημείων - αξιοθέατων, καθώς και οδική σήμανση και γ) τη
δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης Γεωπάρκου Σητείας στα Μέσα Μουλιανά (θέση
«Κεφαλοβρύσι»).
ΠΕ5: Δράσεις στήριξης Γεωτουρισμού. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών
εκδηλώσεων (Εβδομάδα Γεωπάρκων, Γιορτή της Γης, Διήμερο Γεωδράσεων στο Γεωπάρκο Σητείας,
καθώς και την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης που θα έχει στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων
ανάπτυξης επιπλέον εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο γεωπάρκο Σητείας
ΠΕ6: Προβολή- Προώθηση Γεωτουρισμού. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην Έκθεση του
Βερολίνου, τη παραγωγή υλικού προβολής, τη δημιουργία σπονδυλωτού video-teaser Ελληνικών
και Κυπριακών Γεωπάρκων, τη φιλοξενία δημοσιογράφων για την προβολή του Γεωπάρκου, καθώς
και τη συμμετοχή σε συνέδρια - συναντήσεις του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO και
του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων.
1.2 Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου Έργου
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες

εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

«Παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών για την Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του
έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης
εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2), της Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο ¨GEO-IN¨
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», τα οποία
έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2»
Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου είναι η παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2 : Υπηρεσίες Παρακολούθησης, Διαχείρισης & Συντονισμός του έργου
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και βοήθεια του
Δήμου Σητείας (Δικαιούχος 2), στην ανάληψη και διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών
παρακολούθησης, διαχείρισης και συντονισμού των δράσεων της Πράξης «GEO-IN», του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020».
Η παρακολούθηση της πορείας του έργου θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση όπου ο Δήμος Σητείας θα
πρέπει να αποστέλλει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον Κύριο Δικαιούχο που έχει και την
τελική ευθύνη για τη σύνταξη και αποστολή της αναφοράς προόδου φυσικού και οικονομικού. Οι
αναφορές προόδου υποβάλλονται από τον Κύριο Δικαιούχο έως 20 Ιουνίου κάθε έτους για την
περίοδο Δεκέμβριος – Μάιος και έως τις 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους για την περίοδο Ιούνιος –
Νοέμβριος. Ο Δήμος Σητείας θα πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα
συνοδευτικά αρχεία στο ΚΔ 10 ημέρες νωρίτερα.
Η διαχείριση και ο συντονισμός, αφορά στην οργάνωση των απαιτήσεων της πράξης στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από το Δήμο Σητείας.

[5]

Ειδικότερα, υπό τον επιτελικό και ευρύτερο συντονιστικό ρόλο του Δήμου Σητείας, ως Αναθέτουσας
Αρχής, ο Ανάδοχος καλείται, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη της
Πράξης την 31/10/2019 να παρέχει τις παρακάτω ενδεικτικές επιμέρους υπηρεσίες:

Συλλογή πληροφοριών για τις αναφορές προόδου και προετοιμασία φακέλων πιστοποίησης
δαπανών για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τον εταίρο

Οριζόντια παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τον εταίρο.

Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος των παραδοτέων που εκτελούνται.

Διαχείριση αιτημάτων πληρωμής Αναδόχων και διαχείριση τιμολογίων.

Αιτήματα πληρωμής στην ΚτΓ του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα –
Κύπρος 2014 – 2020.

Αιτήματα Τροποποίησης Έργου,

Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις δαπανών.

Υποστήριξη στις εκθέσεις πορείας έργου.

Υποστήριξη , υποβολή και καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (OPS)
των αναφορών προόδου, των αιτημάτων κατανομής πιστώσεων και επαληθεύσεων

Ενημέρωση έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου του έργου

Ενημέρωση του έγγραφου προγραμματισμού & παρακολούθησης διαγωνισμών και
παραδοτέων

Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην προετοιμασία συμμετοχής της Τεχνικές συναντήσεις
του έργου (π.χ. προετοιμασία παρουσιάσεων).

Επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Δήμου Σητείας για θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και
υλοποίησης του έργου καθώς και με το εταιρικό σχήμα διαμέσου του Κύριου Δικαιούχου της
Πράξης.
Οι ανωτέρω παραχθείσες υπηρεσίες και τα παραδοτέα θα κωδικοποιούνται σε Εξαμηνιαίες
Εκθέσεις Αναφοράς του Αναδόχου, και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
και θα περιέχουν την αναλυτική παρουσίαση των συμβατικών υπηρεσιών του Συμβούλου που
παρασχέθηκαν στο διάστημα αναφοράς. Συνολικά θα παραδοθούν τέσσερεις (4) εξαμηνιαίες

εκθέσεις, ως εξής:
ΤΜΗΜΑ Α: Παρακολούθηση, Διαχείριση & Συντονισμός Έργου(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρακολούθηση,
Διαχείριση &
Συντονισμός
Έργου(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.2.2)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου των 6 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
Υπηρεσιών του Συμβούλου
2η Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου των 12 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
Υπηρεσιών του Συμβούλου
3η Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου των
Υπηρεσιών του Συμβούλου
4η Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου των
Υπηρεσιών του Συμβούλου

18 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης
24 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2 : Εμπειρογνωμοσύνη ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων
Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αναφέρονται στην υποστήριξη του Δήμου Σητείας (Δικαιούχος 2), για την

εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης που θα έχει στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης
επιπλέον εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο γεωπάρκο Σητείας (π.χ. μελέτη για το σχεδιασμό
ποδηλατικών και περιηγητικών διαδρομών, μελέτη για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων χειμερινού
τουρισμού, πίστας αναρρίχησης, ήπιων δραστηριοτήτων στη φύση κ.λπ.)
Στην περιοχή του Γεωπάρκου Σητείας υπάρχει η δυνατότητα συγκροτημένης ανάδειξης και
ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται στους επισκέπτες της περιοχής
και θα συμβάλλουν στην προώθηση του γεωτουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού
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γενικότερα. Μέχρι σήμερα αξιοποιούνται σποραδικά και αποσπασματικά τέτοιες δυνατότητες
όπως η αναρρίχηση, η ορειβασία, η ορεινή ποδηλασία, η πεζοπορία και ο φυσιολατρικός
τουρισμός.
Σκοπός είναι να αναλύσει εις βάθος τις δυνατότητες που παρέχει η περιοχή του Γεωπάρκου και να
προτείνει συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα μπορούν να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια.
Οι προτάσεις θα είναι συγκεκριμένες και κοστολογημένες, ενώ πέρα από το τμήμα των υποδομών
και εξοπλισμού που θα προτείνουν θα περιέχουν και τις απαραίτητες διαδικασίες για την
διαχείριση – εκμετάλλευση τους. Οι προτάσεις που αναμένονται αφορούν ενδεικτικά :
•
•

Το σχεδιασμό ορειβατικών- πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών
Τη δημιουργία ήπιων χιονοδρομικών δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται στους
επισκέπτες της περιοχής
•
Τις δυνατότητες για ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (ορειβατικοί αγώνες δρόμου,
ποδηλασία, περιπάτοι κ.α.)
•
Τον εντοπισμό κατάλληλων σημείων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
το νερό
•
Τον εντοπισμό των σπηλαιοβαράθρων και την αξιοποίηση σπηλαίων ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος.
Η ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων θα προσελκύσει επισκέπτες ειδικών ενδιαφερόντων,
τους κατοίκους των κοντινών αστικών κέντρων, αθλητές, επιστήμονες κ.α., συμβάλλοντας στη
δόμηση ενός εναλλακτικού γεωτουριστικού προϊόντος που θα έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που
θα το διαφοροποιούν από το κλασικό τουριστικό μοντέλο της Κρήτης.
Ειδικότερα, η εμπειρογνωμοσύνη θα περιλαμβάνει δύο (2) Φάσεις ως εξής:
ΦΑΣΗ 1: Αποτύπωση, Ανάλυση και Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης του γενικού και του
τουριστικού προφίλ της περιοχής του Γεωπάρκου Σητείας
1) Γεωπάρκο Σητείας: Ιστορικό, διαχείριση διοικητικά και γεωγραφικά όρια, προοπτικές
2) Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του φυσικού
περιβάλλοντος του
Γεωπάρκου Σητείας: Βιοπικοιλότητα, χλωρίδα, βλάστηση, πανίδα, γεωποικιλοτητα,
γεώτοποι, καθεστώς προστασίας, διατηρητέα μνημεία της φύσης, καταφύγια άγριας ζωής,
Δίκτυο «Φύση 2000», τύποι οικοτόπων περιοχών περιοχών NATURA 2000, απειλές για το
περιβάλλον, κ.λ.π
3) Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος του
Γεωπάρκου Σητείας: Πολιτιστικό απόθεμα, μύθος, ιστορία, ιστορικά- αρχαιολογικάθρησκευτικά – λαογραφικά μνημεία, χειροτεχνία – οικοτεχνία, κρητική διατροφή,
πολιτιστικές υποδομές, παραδοσιακοί οικισμοί, κ.λπ.
4) Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών
εναλλακτικών μορφών τουρισμού: καταλύματα, καταφύγια, εναλλακτικές υπηρεσίες,
διαδρομές – μονοπάτια, περιηγήσεις στο Γεωπάρκο Σητείας, κέντρα ενημέρωσης –
πληροφόρησης, κατασκηνωτικά κέντρα, υποδομές διαμονής – εστίασης, υλικό προβολής,
κ.λ.π
5) SWOT ANALYSIS, με την οποία θα «φωτογραφηθεί» η σημερινή κατάσταση και θα
αναλυθούν τα προβλήματα και οι αδυναμίες που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς και θα
εντοπιστούν και θα καταγραφούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης
εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
ΦΑΣΗ 2: Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο Σητείας
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6) Ανάλυση αναπτυξιακών αναγκών και κατάκτησης επιθυμητών θέσεων, καθορισμό στόχων
και προτεραιοτήτων
7) Διατύπωση Προτάσεων ( δέσμη δράσεων) για την βελτίωση/ ανάπτυξη εναλλακτικών
δραστηριοτήτων, ενδεικτικά, σχεδιασμός ορειβατικών- πεζοπορικών και ποδηλατικών
διαδρομών, δημιουργία ήπιων χιονοδρομικών δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται
στους επισκέπτες της περιοχής, ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων (ορειβατικοί αγώνες
δρόμου, ορειβατικό σκι, ποδηλασία κ.α., εντοπισμός των σπηλαιοβαράθρων που θα
μπορούσαν να επισκεφτούν τόσο ειδικοί σπηλαιολόγοι αλλά και το ευρύτερο κοινό (με την
κατάλληλη εκπαίδευση του).
8) Κοστολόγηση προτεινομένων δράσεων - Διαδικασίες για την διαχείριση και εκμετάλλευσή
τους
9) Συμπεράσματα
Παραδοτέo της εν λόγω υπηρεσίας αποτελεί η εμπειρογνωμοσύνη, η οποία θα παραδοθεί σε 2
φάσεις ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Εκπόνηση
Εμπειρογνωμοσύνης
για την ανάπτυξη
εναλλακτικών
δραστηριοτήτων
(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΦΑΣΗ 1: Αποτύπωση, Ανάλυση και
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
του γενικού και του τουριστικού
προφίλ της περιοχής του Γεωπάρκου
Σητείας
ΦΑΣΗ 2: Σχέδιο Δράσης για την
ανάπτυξη εναλλακτικών
δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο
Σητείας.

Ο Συντάξας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Έως 2 μήνες από την
υπογραφή της Σύμβασης

Έως 3 μήνες κατόπιν της
“Φάσης 1”

Θεωρήθηκε

Βαγγέλης Περάκης
Γεωπόνος ΤΕ

Τσουκνάκης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Σητείας
ΣΗΤΕΙΑ 16-03-2018
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ΔΗΜΟΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ:

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΈΡΓΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(1.2.2)

&
ΚΑΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
[9]

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σητεία,

16/03/2018

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α.

70-6117.001

με

τίτλο

««Παροχή

υποστηρικτικών υπηρεσιών για την
Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και την
εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
5.2.2), της Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN
INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο ¨GEO-IN¨ του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, τα οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως
Δικαιούχος 2»

Παραδοτέα

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
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Συνολική
Τιμή χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ (24%)

Συνολική
Τιμή
χωρίς
ΦΠΑ

1.2.2
Παρακολούθηση,
Διαχείριση
& Ανθρωπομήνες
Συντονισμός Έργου
(CPV 79411000-8)
5.2.1 Εκπόνηση
Εμπειρογνωμοσύνης
για την ανάπτυξη
Ανθρωποεναλλακτικών
μήνες
δραστηριοτήτων
(CPV 73220000-0)

2,18

1.480,00

3.225,81€

774,19€

4.000,00€

5,22

1.480,00

7.722,58€

1.853,42€

9.576,00€

10.948,39

2.627,61

13.576,00

7,4

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΗΤΕΙΑ 16-03-2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Βαγγέλης Περάκης
Γεωπόνος ΤΕ

ΔΗΜΟΣ

ΣΗΤΕΙΑΣ:

Τσουκνάκης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Σητείας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΈΡΓΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(1.2.2)

&
ΚΑΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (5.2.2)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΓΙΑ

ΑΝΑΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
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ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σητεία, 16/03/2018

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο του έργου
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την
Παρακολούθηση, διαχείριση & συντονισμό του έργου (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2.2) και
την εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων
(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2), της Πράξης ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ
– GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο ¨GEO-IN¨ του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, τα
οποία έχει αναλάβει ο Δήμος Σητείας ως Δικαιούχος 2»
Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις
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1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στιςΟδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και
ειδικότερα τα άρθρα 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α').
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9
του άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου
377 του Ν. 4412/2016.
4. Την από 20/11/2017 υπογραφείσα Σύμβαση Χρηματοδότησης της Πράξης
«ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR
GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο «GEO-IN» και το συνημμένο εγκεκριμένο Τεχνικό
Δελτίο Πράξης
5. Την 243/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή υλοποίησης
της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM
IN INSULAR GEOPARKS¨ και Ακρωνύμιο «GEO-IN», στο πλαίσιο του Προγράμματος
Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020
6. Τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του Δήμου Σητείας του οικονομικού έτους 2018
Που προβλέπει πίστωση 31.576,00€ στον ΚΑ 70/6117.001 και τίτλο Αμοιβή
εξωτερικού συνεργάτη για συμβουλευτική υποστήριξη κ.λ.π. υπηρεσίες στα πλαίσια
της δράσης: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ - GEOTURISM IN INSULAR
GEOPARKS - GEO IN.

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ.1 του ά.2 του
Ν.4412/2016 είναι τα ακόλουθα:
α) Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς,
γ) Η παρούσα Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Άρθρο 4ο : Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και Κοινοπραξίες ή
Ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, με αποδεδειγμένη ικανότητα εκτέλεσης του
έργου, όπως αυτή περιγράφεται στο Άρθρο 5
Άρθρο 5ο : Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για τη συμμετοχή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και να
τεκμηριώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελματικές
τους ικανότητες:
 Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί
η επιτυχής και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
 Να έχουν υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο την τελευταία
τριετία (2015-2017),τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης δικαιούχου στην
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παρακολούθηση, Διαχείριση & Συντονισμό έργων διασυνοριακής συνεργασίας του
παρόντος προγράμματος .
Να έχουν υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο την τελευταία
τριετία (2015-2017) που να αφορά ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και στρατηγικές
τοπικής ανάπτυξης.
Να διαθέτουν τα σχετικά Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας για τις
Παρεχόμενες Υπηρεσίες όπως ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, καθώς και πρότυπο
ΕΛΟΤ1435/2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους»

Να διαθέτουν Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και ικανότητα
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Για το σκοπό αυτό, η Ομάδα Έργου
που θα απασχοληθεί στο έργο θα αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα
στελέχη:
- Έναν Υπεύθυνο Ομάδας Έργου (Project Manager), ΠΕ- οικονομικών με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε 3 τουλάχιστον έργα τεχνικής υποστήριξη εταίρου
για την
συνολική παρακολούθηση, τον συντονισμό και την διαχείριση
διασυνοριακών έργων του προγράμματος Ελλαδα-Κυπρος.
- Δύο (2) στελέχη ΠΕ, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 3 τουλάχιστον έργα
παρακολούθησης και διαχείριση διασυνοριακής συνεργασίας.
- Ένα στέλεχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ,με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών
σχετικών με την τουριστική και τοπική ανάπτυξη
- Ένα στέλεχος ΑΕΙ, με Δίπλωμα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και εμπειρία στην εκπόνηση ολοκληρωμένων
στρατηγικών τοπικής Ανάπτυξης .
- Ένα στέλεχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ,με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών
σχετική με την δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών

Άρθρο 5ο : Κατάρτιση Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους υποψηφίους Αναδόχους, μέσα
σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, η λέξη
Προσφορά, η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, ο τίτλος της σύμβασης, η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και τα στοιχεία του οικονομικού φορέα, δηλαδή:
επωνυμία του νομικού προσώπου ή ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες ή τα ονοματεπώνυμα των οικονομικών φορέων που την
αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (πόλη, ταχυδρομικός
κώδικας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail).
Ο κύριος αυτός φάκελος θα περιέχει τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, οι
οποίοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ως εξής:
(1) Φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος ο οποίος θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: Έλαβαν γνώση των όρων
της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα
εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα
παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
β) Πιστοποιητικό τελευταίου εξαμήνου, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα
εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του
(οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης).
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γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει εισφορές για το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.
δ) Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην
ΥΔ της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι
ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους,
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
ε) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω πιστοποιητικό
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών.
στ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν προκύπτουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες
πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Η υποχρέωση προσκόμισης του
ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως, α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού, δ) Σε περίπτωση αλλοδαπών
νομικών προσώπων η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις
αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία που διέπονται.
ζ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου
νομικού
προσώπου. Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη
νομική μορφή του διαγωνιζομένου ή τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο
του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις
των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.)
Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα
πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους,
πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της
εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση.
η) Για την τεκμηρίωση της Τεχνικής Επάρκειας του Προσφέροντος θα πρέπει να
προσκομιστούν τα ακόλουθα:
 Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψήφιου Αναδόχου
(επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης,
υλικοτεχνική του υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό, ιστορικό και τα κύρια
βήματα ανάπτυξης
 Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή
ισοδύναμο καθώς και πρότυπο ΕΛΟΤ1435/2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίαςΑπαιτήσεις για παρόχους»
 Πίνακας συναφών έργων (τίτλος έργου, Αναθέτουσα Αρχή, οικονομικό
αντικείμενο, διάρκεια εκτέλεσης του έργου) που έχουν εκτελεστεί κατά την
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προηγούμενη τριετία (2015-2017). Η επάρκεια θα αποδεικνύεται για κάθε έργο με
την προσκόμιση της σύμβασης ταυτόχρονα με τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του
αντικειμένου της.
Πίνακας με την ομάδα έργου (Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, έτη εμπειρίας) και
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου. Σε περίπτωση
που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με
εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση
υπεύθυνων δηλώσεων των προσώπων αυτών, στις οποίες θα δηλώνεται ότι
υπάρχει
σχετική συμφωνία συνεργασίας με τον προσφέροντα, ότι δεν
συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο
διαγωνισμό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το
γνήσιο της υπογραφής).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού
προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση. Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών)
ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και
διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής:
-Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων,
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1
του ν. 4250/2014. Η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά
έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, κλπ) για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
-Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή
της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται
και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της
χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
-Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν.
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του
άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.
-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά
και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.
(2) Φάκελο «Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
τεχνική προσφορά κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της παρούσης και ιδίως:
1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου : κατανόηση του πλαισίου, των γενικών και
ειδικών θεμάτων και των απαιτήσεων του έργου, αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων, των
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ειδικών ζητημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης
που προτείνονται από τον διαγωνιζόμενο.
2. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου: προτεινόμενη μεθοδολογία,
κατάλληλα εργαλεία και μέσα για την υλοποίηση του έργου
3. Ανάλυση του έργου σε ενότητες εργασιών: Ανάλυση του έργου σε ενότητες εργασιών
και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα
4. Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου: περιγραφή της οργάνωσης της
λειτουργίας της Ομάδας Έργου, περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των
στελεχών, με τρόπο ώστε να καλύπτονται όλες οι επιμέρους ανάγκες του έργου.
Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συντάξει την Τεχνική Προσφορά ακολουθώντας
πιστά τη δομή που περιγράφεται ανωτέρω.
(3) Φάκελο «Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος θα περιέχει υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού το ‘Εντυπο της οικονομικής προσφοράς (αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης), συμπληρωμένο (η τιμή σε
ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικονομικό φορέα. Η οικονομική
προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από το φυσικό πρόσωπο, από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς
που την αποτελούν είτε από τον εκπρόσωπό τους.
Στην περίπτωση προσφοράς, της οποίας το προσφερόμενο τίμημα είναι μικρότερο του
85% του προϋπολογισμού του Έργου, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να
συμπεριλάβει εντός του Υποφακέλου της Οικονομικής Προσφοράς, έγγραφη αιτιολόγηση
της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου
παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα
παράσχει την υπηρεσία), καθώς και αναλυτικά φύλλα χρονοχρέωσης για κάθε μέλος της
ομάδας έργου
Άρθρο 6ο: Τρόπος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας - Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών και η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας θα γίνει
ακολουθώντας τις κείμενες διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), του Ν. 3731/08, του
Ν.4270/2014, και του Ν.4412/2016, μετά από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και συλλογή προσφορών και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας –τιμής, η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης
κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών
προσφορών.
Τα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού καθώς και ο τύπος αξιολόγησης των
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων αναλύονται παρακάτω:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κ1

Κ2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα
του αντικειμένου και των απαιτήσεων της
σύμβασης.
Καταλληλότητα μεθοδολογίας, εργαλείων και
μέσων που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση
του έργου και διασφάλιση ποιότητας .
Παρουσίαση μεθοδολογίας για την κατασκευή,
ανάλυση και χρήση σύνθετων δεικτών με χρήση
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΣΙ=30%

Σ2= 30%

Κ3

Κ4

ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με σκοπό
την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
και την παρακολούθηση και συγκριτική ανάλυση
των χαρακτηριστικών/ αξόνων/ τομέων της
«έξυπνης πόλης»
Ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της
σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή
τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και
το χρονοδιάγραμμα.
Η
επάρκεια
και
αποτελεσματικότητα
της
προτεινόμενης ομάδας έργου και της κατανομής
αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και
τα επίπεδα διοίκησης

Σ3=20%

Σ4= 20%

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών,
αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του
επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της
προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας)
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην
οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ

=

Τελική βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς

Άρθρο 7ο: Χρόνος ολοκλήρωσης του έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει την σχετική σύμβαση σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης.
Το Έργο συνολικά θα διαρκέσει από την υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Αναδόχου
και της Αναθέτουσας Αρχής, έως τις 31/10/2019, που συμπίπτει και με τη λήξη της
Πράξης GEO – IN.
Άρθρο 8ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήσεις), για συμβάσεις αξίας ίσης ή
κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ δεν απαιτείται εγγύηση
καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 9ο: Παράδοση - Παραλαβή των υπηρεσιών
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αυστηρά, κατά την τμηματική
παράδοση του συμβατικού αντικειμένου, όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1 Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου
των Υπηρεσιών του Συμβούλου

6 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης

2η Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου
των Υπηρεσιών του Συμβούλου

12 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης

3η Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου
των Υπηρεσιών του Συμβούλου

18 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης

4η Εξαμηνιαία Έκθεση Προόδου
των Υπηρεσιών του Συμβούλου

24 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης

ΦΑΣΗ 1: Αποτύπωση, Ανάλυση και
Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
του γενικού και του τουριστικού
προφίλ της περιοχής του Γεωπάρκου
Σητείας
ΦΑΣΗ 2: Σχέδιο Δράσης για την
ανάπτυξη εναλλακτικών
δραστηριοτήτων στο Γεωπάρκο
Σητείας.

Έως 1 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

η

Παρακολούθηση,
Διαχείριση &
Συντονισμός
Έργου(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.2.2)

Εμπειρογνωμοσύνη
για την ανάπτυξη
εναλλακτικών
δραστηριοτήτων
(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.1)

Έως 3 μήνες κατόπιν της
“Φάσης 1”

Η παράδοση των παραδοτέων προβλέπεται με την κατάθεση τους στο πρωτόκολλο του
Δήμου, από το οποίο θα διαβιβάζονται στον πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής (άρθρο 221, Ν.4412/2016) .
Για κάθε διακριτή «φάση» θα γίνεται έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης από την Αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης της υπηρεσίας, που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221, Ν.4412/2016. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής και για κάθε επιμέρους παραδοτέο διενεργείται ο απαιτούμενος
έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
Τα παραδοτέα του αναδόχου θα παραδίδονται από τον ανάδοχο σε δύο (2) σειρές
εκτυπωμένων αντιγράφων και σε ψηφιακή μορφή(.pdf) σε cd με το ανάλογο εξώφυλλο.
Άρθρο 10ο : Αναθεώρηση τιμών
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου θα
παραμείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.
Άρθρο 11ο : Τρόπος Πληρωμής
Οι πληρωμές θα ακολουθούν και την κατά τμήματα παράδοση της υπηρεσίας από τον
Ανάδοχο, μετά από πιστοποίηση του παρασχεθέντος αντικειμένου. Η καταβολή της
αμοιβής προς τον «Ανάδοχο» θα γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΠΟΣΟΥ/ ΑΝΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΠΛΗΡΩΜΗ

Παρακολούθηση,
Διαχείριση &
Συντονισμός
Έργου(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1.2.2)

Εκπόνηση
Εμπειρογνωμοσύνης
για την ανάπτυξη
εναλλακτικών
δραστηριοτήτων
(ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.2)

1η Εξαμηνιαία Έκθεση
Προόδου των Υπηρεσιών του
Συμβούλου

25%

6 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης

2η Εξαμηνιαία Έκθεση
Προόδου των Υπηρεσιών του
Συμβούλου

25%

12
μήνες
από
την
υπογραφή της σύμβασης

3η Εξαμηνιαία Έκθεση
Προόδου των Υπηρεσιών του
Συμβούλου

25%

18
μήνες
από
την
υπογραφή της σύμβασης

25%

24
μήνες
από
την
υπογραφή της σύμβασης

4η Εξαμηνιαία Έκθεση
Προόδου των Υπηρεσιών του
Συμβούλου
ΦΑΣΗ 1: Αποτύπωση,
Ανάλυση και Αξιολόγηση
υφιστάμενης κατάστασης
του γενικού και του
τουριστικού προφίλ της
περιοχής του Γεωπάρκου
Σητείας
ΦΑΣΗ 2: Σχέδιο Δράσης για
την ανάπτυξη εναλλακτικών
δραστηριοτήτων στο
Γεωπάρκο Σητείας.

50%

Έως 1 μήνα από την
υπογραφή της Σύμβασης

50%

Έως 3 μήνες κατόπιν της
“Φάσης 1”

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και τη σύνταξη Πρωτοκόλλου παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή .

Άρθρο 12ο : Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει
αυτόν.

Άρθρο 13ο : Ποινικές Ρήτρες- Έκπτωση Αναδόχου
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του
έχουν εφαρμογή οι σχετικές παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις. Ο φορέας διατηρεί το
δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα
με το Ν. 4412/2016 .
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 και του Αστικού Κώδικα.

ΣΗΤΕΙΑ 16-03-2018
Ο Συντάξας

Θεωρήθηκε

Βαγγέλης Περάκης
Γεωπόνος ΤΕ

Τσουκνάκης Νικόλαος
Πολιτικός Μηχ/κός ΕΜΠ
Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Σητείας
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